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 گفتار پيش 

 شـمار  در آنهـا  نـام  كـه  دارنـد  وجـود  هـايى  چهره بوم، و مرز هر تاريخ در
 تـاريخ  روايـت  در نامهـا  ايـن  از بعضـى . است شده ثبت تاريخ برجستگان

 درك و فهـم  براسـتى  كـه  هسـتند  مطرح اى بگونه جوامع انديشه و فرهنگ
 درسـت . نيسـت  ممكـن  اآنهـ  بـدون  جامعـه  هر فرهنگى و تاريخى هويت
 الزم امـرى  را هـا  چهـره  ايـن  شناخت كه است توجه درخور اهميت همين
 انديشـمندان  شـناخت  در كه است داده نشان ما سرزمين تاريخ اما. سازد مى
: ايـم  غلتيده در تفريط و افراط به موارد، از بسيارى در اجتماعى، مصلحان و
 نقـد  هـر  بر را راه كه ايم دهران سخن و زده قلم چنان آنان بزرگداشت در يا
 ايـم  كوشـيده  آنـان  مذمت در چونان يا و ايم بسته پرثمر و سازنده بررسى و
 فـرو  را گرانقدرشـان  آثـار  و آنـان  پسـنديده  خصـائل  گراميداشت و ياد كه

 بـرد  نـام  شـريعتى  على دكتر از بايد مؤثر هاى چهره اين ميان در. ايم گذاشته
 در او مباحـث  و افكـار  نشـر  و حضور اه،پنج و چهل هاى دهه در بويژه كه

 نمـوده  ايفـا  انكارناپذير و مهم بس نقشى سرزمينمان اسالمى احياى نهضت
 ارشـاد  حسـينيه  در آن از پـس  و مشهد در وى گفتارهاى و نوشتارها. است
 فكـرى  مشـربهاى  و اخالقـى  هـاى  نحله از سرخورده جوانان كه شد سبب
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 زنـده  و گيرا قرائتى با بار اين و م،اسال دامان به فوج فوج غربى، و شرقى
 شـاهد  نيـز  زمـان  همـان  در كـه  افسوس صد اما. گردند باز حياتبخش، و

 افسـوس  هـزاران  و بـوديم  او مخالفان و هواداران ميان در تفريط و افراط
 باشد معطوف هايش انديشه به آنكه از بيش ها گويى مذمت و ها ستايش كه
 و بـود  اسـتوار  هـا  شـنيده  و احساسات بر مستند، اش شده منتشر آثار به و

 و جـدلها  بـه  آلـوده  سـخت  فضـايى  راهنما، و راهگشا گفتگوهاى بجاى
 هـا  گفته شنيدن اسالمى ديرين ادب از اثرى هيچ كه آمد بوجود جدالهايى

 آن در تقـوى  عنصـر  و خـورد  نمى چشم به آن در بهترينشان از پيروى و
 نيـز  را جسـتجوگر  ديشـمند ان آن دل چنانكـه  بـود  مايه و رنگ كم سخت
 "گويند مى آقاى" به منتقدانش استناد از انتقاد با گاه و آورد درد به سخت
 او، نابهنگـام  مـرگ  و هجـرت  زندان، دستگيرى،. گشود مى گاليه به زبان
 اســالمى انقــالب بــه منتهــى اجتمــاعى حركتهــاى تســريع در چنــد هــر

 نهضـت  اما داشت، رانكارناپذي نقشى 1357 سال در ايران مردم شكوهمند
 از پـس . سـاخت  محروم گرانقدر انديشمندى از را اسالمى انديشه احياى
 كمـال  بـا  و يافـت  ادامـه  وى دربـاره  گفتگـو  نيز اسالمى انقالب پيروزى
 و فهـم  از را حقيقـت  تشنه جوان نسل تفريطها، و افراط ديگربار، تأسف،
 . ساخت محروم وى هاى انديشه درست درك

 انديشـمند  آن از عالمانـه  و منصـفانه  تصـويرى  ارايـه  فهد با حاضر كتاب
 كننـدگان  مشـاركت  از خود كه بهشتى، دكتر شهيد اهللا آيت. شود مى منتشر فرزانه
 معـدود  از شـد،  مـى  شـمرده  اسـالمى  انديشه احياى نهضت نگر ژرف و جدى
 دكتـر  آثـار  قـوت  نقاط از گيرى بهره و واقعيتها شناخت خواستار كه بود افرادى
 قـرار  مشـورت  مـورد  ارشـاد  حسـينيه  ريزيهاى برنامه در كه وى. بودند تىشريع
  مبـادرت  فرهنگ و انديشه كانون آن در گفتارهايى ايراد به نيز خود و گرفت مى
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 قـرار  سـؤال  مـورد  او آثـار  و شـريعتى  دكتـر  دربـاره  همـواره  ورزيد، مى
 گفتگـوى  و مجالسـت  و آثـار  دقيـق  مطالعـه  با روى همين واز گرفت مى

 فكـرى  مواضـع  درك و فهم در سعى شريعتى، دكتر با نقادانه اما صميمانه
 تـالش  و حقـايق  دريافـت  بـراى  تشنگى و صداقت كه آنگاه و نمود وى
 باكانـه  بـى  نمود، درك و لمس او در را اسالمى معارف نشر براى شائبه بى
 متحجـران  و سـوى  يك از گريز دين روشنفكران هجمه از واهمه بدون و

 لطمات چه راه اين در و پرداخت روشنگرى به ديگر، سوى از انديش كج
 از نيـز  كتـاب  ايـن  سـطور  البالى در چنانچه نشد، متحمل كه صدمات و

 تـوان  مـى  اشارتها است رفته او بر حقيقت از دفاع راه در كه رنجى و درد
 دربـاره  بهشـتى  شـهيد  اهللا آيت ديدگاههاى طرح موازات به آنچه اما. يافت
 در ايشـان  بحـث  شـيوه  شـد  مشـوق  آن انتشـار  در را مـا  ى،شـريعت  دكتر

 .باشد مى )آن دوم بخش در بويژه( كتاب اين مختلف بخشهاى
 بهشـتى  دكتـر  شـهيد  اهللا آيـت  از گفتـارى  بـه  كتـاب  بخش خستينن

 ايـراد  آبـادان  نفـت  دانشـكده  در 59/3/29 تاريخ در كه دارد اختصاص
 وى اينكـه  شريعتى، دكتر اجتماعى خاستگاه از گفتار اين در. است شده
 او، شخصـيت  هـاى  ويژگـى  دانسـت،  مى رنج پرداخته و ساخته را خود

 خـالق  و پرتحرك و پويا انديشه جستجوگرى، و دانستن براى او تشنگى
 بتـوان  شـايد  را بهشـتى  اهللا آيت گفتار بيت شاه. است شده رانده سخن او
 هـايش،  هانديشـ  آرائـش،  بـود،  كسـى  چنـين  دكتر": يافت عبارت اين در

 در و دگرگـونى  حال در اش اجتماعى برداشتهاى اش، اسالمى برداشتهاى
 فقـط  نـه  شـدن،  حـال  در اسـت  موجـودى  انسـان،  چون بود شدن مسير
 ولـى  هسـتند  شـدنى  واقعيتهـاى  طبيعـت  عـالم  موجـودات  همـه  انسان،
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 1".است انگيزتر شگفت شدنش موجودات همه ميان در انسان
 بـه  پاسخ در كه دارد اختصاص ايشان از گفتار دو به كتاب دوم بخش
 و شـريعتى  دكتر آثار بر زمان آن در مصباح اهللا آيت كه است بوده ايراداتى
 آن دربــاره اســت الزم كــه بودنــد ســاخته وارد خاتميــت مســئله بــويژه

 . شود داده توضيحاتى
 زنجانى حقانى مرحوم آن خير بانى نام به كه قم منتظريه علميه مدرسه

 معمول هاى برنامه در تجديدنظر به نياز احساس بدنبال است، شده مشهور
 از گروهى و بهشتى دكتر شهيد اهللا آيت همت با و علميه مدارس در زمانه

 و جنتـى  اهللا آيت قدوسى، شهيد اهللا آيت جمله از ايشان ياران و همفكران
 بدانجا همكارى براى كه اساتيدى آنكه وجود با. گرفت پا مصباح اهللا آيت
 ديـدگاههايى  از خـود  آموزشى نظام اصالح درباره بودند شده خوانده فرا

 بـويژه  ديگـر،  هـاى  زمينـه  در كـه  اسـت  طبيعـى  بودند، برخوردار همسو
 و ستمشـاهى  نظـام  عليه سياسى و اجتماعى مبارزه در متناسب هاى شيوه

 يكسـان  بـه  الزامـاً  ايـران،  آنـروز  جامعـه  در رايج عقايد و باافكار برخورد
 شـهيد  همـه،  ايـن  بـا . بودنـد  مختلـف  هاى سليقه داراى و انديشيدند نمى
 آن مربيان و مدرسان از برخى با آشنايى و دوستى سابقه كه بهشتى اهللا آيت

 بـه  بـود،  درآميختـه  خالصانه صميميتى و ديرينه قدمتى با او براى مدرسه
 نتـايج  بررسى كه گماشت همت جمع آن با دلسوزانه و مجدانه همكارى
 و( همكـارى  ايـن  در آموزنـده  نكتـه . طلبد مى ديگر فرصتى آن اندرخش
 بود اين )داشت مشاركت آنها در رزانهـف شهيد آن كه هايى مجموعه ديگر
  چنـان  را روهىـگـ  كار اهميت سياسى، و اجتماعى اليتـفع رنـق ربع كه
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 كسـب  در ايشـان  فـرد  بـه  منحصـر  تقريبـاً  خصـلت  و بـود  نمايانـده  بايشان
 كـه  بـود  بـارز  ايشـان  در چنـان  جمعى دسته فعاليت براى رورىض ويژگيهاى

 دوم بخـش  درباره آنچه اما. ساخت مى آسان را راه ريز و درشت موانع وجود
 شـيوه  در تأمـل  قابـل  اسـت  اى نمونه ما زعم به كه است اين گفت بايد كتاب

 حفـظ  و احتـرام  بـا  صـالبت،  و صـراحت  عـين  در: مخـالف  آراء با برخورد
 و پايبنـد  علمـى،  نظـر  و نقـد  و بررسـى  عين در درآميخته؛ اشخاص حرمت
 در دقـت  و وسـواس  بـا  همـراه  ايجـاز،  عـين  در اخالقـى  مـوازين  به متوجه
 همـانطور . مĤخـذ  و منـابع  به دقيق استناد به متكى و عبارات و ها واژه انتخاب

 بـوده  ايراداتـى  به پاسخ در مذكور گفتار دو آيد، برمى گفتار اين فحواى از كه
 مدرسـه  در نهايـه  درس پايـانى  جلسـه  در يـزدى  مصـباح  اهللا آيـت  كه ستا

. بودنـد  سـاخته  وارد خاتميت مسئله مورد در شريعتى دكتر ديدگاه بر منتظريه
 ايشـان  و كننـد  مـى  نظرخـواهى  بـاره  اين در بهشتى اهللا آيت از مدرسه طالب
 هـاى كتاب بـه  مراجعـه  و شـده  طرح ايرادات دقيق مطالعه به موكول را پاسخ
 بـه  سـاالنه  معمـول  سفر به تابستان طى كه آنجا از و نمايد مى شريعتى دكتر
 كـه  اسـتيجارى  منزل در كه خواهد مى آنان از شد، مى مشرف مقدس مشهد

 جالـب . سـازد  مطرح را خود ديدگاه تا آيند هم گرد داشت سكونت آن در
 اذهــان در مديــد زمــانى تــا گفتگــو و بحــث جلســه آن تــأثير اينكــه توجــه

 نيـاز  ديگـر  فرصـتى  را آن شـرح  كـه  مانـد  برجاى مدرسه طالب جستجوگر
 توصيه مصباح، آقاى نظرات نقد در صراحت وجود با اينكه ديگر نكته. است
 اسـت  شـده  تالشگر و دلسوز مدرسى عنوان به ايشان حرمت حفظ به فراوان

 نفـس  هـواى  و عصـبيت  بـه  علمى مناظره و گفتگو براى سالم فضاى مبادا تا
 نكتـه  اسـت،  مشـهود  نيـز  كتـاب  طـول  در همچنانكه باالخره، و. گردد هآلود

 دكتـر  مسـئله  قبـال  در بنيـادين  مواضـع  و اصول به پايبندى چشمگير، سخت
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 از پـس  چـه  و پـيش  چـه  گونـاگون،  هاى مصاحبه و گفتارها در شريعتى
 دامـان  كـه  اسـت  هـايى  طلبـى  فرصت از پرهيز و اسالمى، انقالب پيروزى
 . بود گرفته را نهضت اين گانبزر از بسيارى
 شـده  درج بهشـتى  شـهيد  اهللا آيـت  از مصـاحبه  چهار سوم، بخش در
 از بخشـى » كشـور  از خـارج  دانشـجويى  جنبش در شريعتى نقش «.است
 آسـتانه  در صـدر  بنـى  ابوالحسن اظهارات به پاسخ در كه گفتگوست يك

 در شـى درخش شـريعتى،  «.گرديده بيان ايران جمهور رئيس اولين انتخاب
 در 1360/3/24 تـاريخ  بـه  كـه  اسـت  اى مصـاحبه » اسالم و انقالب تاريخ

 همـواره  شـريعتى  «عنـوان  به سوم مصاحبه. شده منتشر اطالعات روزنامه
. يافـت  انتشـار  1360/3/29 تاريخ به» رفت مى پيش اسالمى اصالت به رو

 عنـوان  بـا  و 1360/2/22 تـاريخ  به زينب، راه مجله با مصاحبه، چهارمين
 صـورت » ماسـت  زمان برجسته هاى قريحه و استعدادها از شريعتى دكتر«

 .بود نيامده كتاب اين قبلى چاپهاى در كه است گرفته
 كـه  اسـت  اميـد  اين بر بهشتى دكتر شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
 نمـايش  او، آراى و شريعتى دكتر از بهتر فهمى ارائه در كتاب، اين انتشار
 شـناخت  و اخالقـى،  مـوازين  بـر  مبتنـى  و علمـى  اظرهمن و گفتگو شيوه

 باشـد . باشد سودمند بهشتى دكتر شهيد اهللا آيت فكرى مواضع و ها انديشه
 .افتد حقيقت شيفتگان خاطر و احديت درگاه مقبول كه

 
  بهشتى اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد



 شريعتى، دكتر
    شدن مسير در جستجوگرى





 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 و انبيائـه  جميع على والسالم والصلوة العالمين، رب الحمدهللا
 محمـد  القاسم ابى النبيين خاتم موالنا و سيدنا على و رسله،

 علــى موالنــا بعــده، مــن وصــيه و عمــه ابــن علــى و) ص(
 آلـه  مـن  والخيرة ولده من الهداة االئمة على و اميرالمومنين؛

 .الصالحين عباداهللا على و علينا والسالم. صحبه و
 

 زمانمـان،  پرتـوان  انديشه ياد به فضيلت؛ و عدل و حق راه شهداى ياد به
 . خوانيم مى حمد سوره يك هم با شريعتى، دكتر شهيدمان، برادر

 ! باد راهت باختگان جان اين همه بر سالمت و درود و رحمت بارالها،
 پرخروش و ارزشپر سرشار، هاى قريحه و استعدادها از شريعتى دكتر

 ايـن  همـه . اسـت  زنـده  او چـون  ؛»بـود  «نگويم دهيد اجازه. ماست زمان
 .كرد خواهيم بيان حال زمان با او، بودن زنده با متناسب را ها فعل

 اسـتعدادها  شـكوفايى  آيا. دانست مى رنج پرداخته و ساخته را خود شريعتى
 ايـن  هـا؟  آسودگى و ها اهرف زمينه در يا است، بيشتر ها رنج مسير در و رنج راه در
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 ! است مهمى سؤال
 تـنعم  و رفـاه  و آسـايش  هـاى  ميـدان  از بشريت، تاريخ برجستگان آيا

 در مـا  شـك  بـى  شكنج؟ و رنج و محروميت هاى ميدان از يا اند، برخاسته
 و رفـاه  هـاى  زمينـه  و هـا  ميـدان  از كـه  داريم را كسانى تاريخ هاى قهرمان

 تــاريخ در هــا نمونــه تــرين معــروف از يكــى. باشــند برخاســته آســايش
 دارد قـرار  برخوردارى اوج در كه است متنعمى شاهزاده بودا. ست"بودا"
 احسـاس  و كـرده  لمس برخوردارى، اوج در را، زندگى پوكى و پوچى و

 منزلگهـى  ايـن  از او. بماند انسان تنعم، و رفاه منزلگه در تواند نمى كند مى
 خسته بود تر شبيه عادى حيوانات و جانداران زندگى به آن در زندگى كه
 از بگـذار  گويد، مى. كند مى رها را چيز همه و كند برمى دل آن از شود؛ مى
 كـاخ  از. بگشـايم  پـرواز  بـال  تا درآيم به رفاه و تنعم و آسايش قفس اين

 بـراى . خـودش  و ماند مى او تنها. كند مى رها را چيز همه و آيد مى بيرون
 و خانه كه است نيازمند اين به شديداً گردد زبا خويش خويشتن به اينكه

 از را خـود  و نهد سو يك به را برخوردارى و نعمت و رفاه آن و كاشانه،
 از. باشـد  داشـته  پـرواز  قـدرت  تـا  اسـت  نيازمند. كند آزاد آنها بند و قيد
 .هست تاريخ در ها نمونه گونه اين

 كنـيم،  دىبنـ  گـروه  را تـاريخ  درخشان هاى چهره مجموعه ما اگر ولى
 برجسـتگانى  گروه و اند، برخاسته رفاه هاى ميدان از كه برجستگانى گروه
 بيشـتر  يك كدام اند، آمده وجود به شكنج و رنج هاى زمينه و ها ميدان از كه

 هـاى  قريحـه  و اسـتعدادها  كـه  دهـد  مـى  نشان تاريخى بندى گروه است؟
 . اند شكفته شكنج و رنج هاى ميدان از بيشتر برجسته و پرنبوغ
 توجـه  ها جريان به اشخاص، جاى به .برويم تاريخ در موجود سنت سراغ به
 هـايى  جريـان  تـاريخ،  آفـرين  سـعادت  و بخـش  نجات هاى جريان معموالً. كنيم
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 و هـا  نـاراحتى  و هـا  رنـج  بـه  هـا  جامعـه  شـدن  مبـتال  پـى  در كـه  هستند
 و هـا  زنـدگى  پـى  از كـه  هـايى  جريـان  يـا  اند، آمده وجود به ها محروميت

 يك؟ كدام اند؟ آمده پديد بخش آسايش و مرفه هاى نظام
 بار ستم هاى جريان دل از تاريخ برجسته هاى جريان بيشتر بينيم مى باز

 هـم  آور رفـاه  هـاى  جريـان  از بلـه؛ . انـد  آمـده  وجـود  بـه  آفرين محروميت
 و نيهيليسـم  غـرب،  نيهيليسـم . اسـت  آمـده  وجـود  بـه  تـازه  هـاى  جريان
 هاى انسان معنى بى و پوچ و پوك مادى رفاه از غربى، اروپاى انگارى پوچ

 اروپـاى  رسـيده  تنـوع  و لـذت  و رفـاه  و ثروت به و شده صنعتى جامعه
 و ثـروت  در غـرق  كشـورهاى  ايـن  در انسانها. برخاست آمريكا و غربى
 چـه : خيزنـد  برمـى  خـواب  از صـبح  دارند؟ احساسى چه صنعت و لذت

 يـا  كـره  مقدارى. باشند داشته انهصبح خوردن براى وقتى اگر ـ بخوريم؟
 نـان  اى تكـه  بـر  ــ  مربا بدون يا ـ مربا اندكى با را مارگارين نباتى روغن
 ماشـين  يـا  قطـار  در راه، در پيچيده، كاغذى الى را آن و مالند مى ماشينى

 و امـروز  كـه  اى روزمـره  و روزانـه  كـار . رسند مى كار سرِ به. زنند مى گاز
 نـه  است، خالقيت ميدان نه كه كارى. ندارند هم با تفاوتى هيچ ديروزش

 سـريعاً  بايد. رسد مى فرا ظهر آن از پس. انتخاب عرصه نه و ابتكار ميدان
 چـاى  صـرف  بـه  نيـز  عصـر . بـازگردد  كار سر به بالفاصله و بخورد نهار

 قطـار  بـه  را خـود  بايـد  كار از بعد. شود مى سپرى مجدد كار و بعدازظهر
 خانه زيرا ؛خير ماند؟ مى خانه در انسان اين آيا اما .بيايد خانه به و برساند

 لبـاس  همـان  با يا ـ كند مى ترك را خانه پس. ندارد اى جاذبه او براى نيز
 آبجويى و بنوشد اى نوشابه تا رود مى بار به. لباس تعويض از پس يا كار،

 بـه  جـا  همه از خبر بى سپس. شود اليعقل و مست ساعتى چند تا بخورد
 . شود مى تكرار برنامه همين نيز فردا. رود مى خواب به و گردد مىباز خانه
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 آن در گرچـه  معنـى؟  بـى  و پـوك  پـوچ،  اسـت؟  ايـن  زنـدگى  آيا اما
 غـم  بـى  زنـدگى  نيسـت،  زشـكى پبى و دارويى بى و مسكنى بى گرسنگى،
 شـهروندان  و مـردم  اكثريـت  زنـدگى  وضـع  است اين. غمى بى قهرمانان
 را دنيـا  آنهـا  هاى دولت. دارى سرمايه ورهاىكش و آمريكا و غربى اروپاى

 شـده  حـل  تقريبـاً  مسـكن  مسـئله . كننـد  رنگين را اينها سفره تا چاپند مى
 و گرما و لباس و غذا مسئله است؛ شده حل تقريباً بهداشت مسئله است؛
 مسئله و است؛ شده حل تقريباً ترافيك مسئله است؛ شده حل تقريباً سرما
 همـين  از يكـى  در كارگرى. است شده حل قطعاً هفتگى و ساالنه تفريح

 توسـط  كاركنـان،  از كـدام  هـر  بـراى  مرخصـى،  از قبل گفت مى كشورها
 بـا  اى، نامـه  ضـمن  پاكـت  آن در. شود مى فرستاده پاكتى مدير، يا كارفرما
 شـما  مرخصـى  هفته يا ماه، كه شده ذكر كارمند، يا كارگر به گرم سالمى

 شود؛ مى تقديم شما به دالر يا فرانك پوند، مارك، مبلغ فالن و رسيده فرا
 شـما  خـانواده  و شـما  بـراى  را پرلـذتى  و پررفاه تابستانى گردش و سفر
. كارگـاه  همـين  در ديگـر  هفته سه در شما با ديدار اميد به كنيم، مى آرزو
 هـاى  راه از قـبالً  نيـز  كـارگر  خـود  و شـده  آماده قبالً هم مسافرت هزينه
 كنـار  در مرخصـى،  ايـام  گذرانـدن  بـراى  دارد وجـود  آنجا در كه آسانى
 همـه  با. است آورده دست به جا مناسب شهرى يا جنگلى در اى، درياچه

 توانند نمى غربى هاى انسان اين. پوچ و است پوچ آنها زندگى احوال، اين
 !ساعت يك حتى ؛آرى. كنند خلوت خودشان با ساعت يك

 رقـص،  چيست؟ شود ىم آفريده سرگرمى همه اين آنجا در اينكه علت
 بگـذريم  كـه  همـه  از رانـى؛  اتومبيـل  مسـابقات  ورزشى، مسابقات موزيك،
. وحشـيانه  تمـام  وحشـيانه؛  نيمـه  هـاى  مسـابقه  بـوكس؛  وحشـيانه  مسابقات

 شـب؛  تا صبح: تمام نيمه مشروبخوارى. شب و ظهر و صبح مشروبخوارى،
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 ايـن  است؟ رخب چه. خبرى بى و مستى. كار سر از آمدن از بعد: عيار تمام
 ؟!خبرى بى همه

 ايـن  از برايشـان  مـرگ  باشند خبر با دقيقه ده آنها اگر كه است اين علتش
  است؟ اى مزه بى و سرد لوكس تكرارىِ زندگىِ چه اين .است تر مطلوب زندگى

 داراى كــه كســانى شــوند مــى پيــدا افــرادى هــم آنهــا ميــان در البتــه
 و عــاطفى هــاى مىســرگر گــاه و هنــرى، و فنــى علمــى، هــاى سـرگرمى 
 خانه در پرورشگاه، يك در خدمت بشردوستانه، هاى سرگرمى خانوادگى،
 زنـدگى  كـل،  در امـا . هسـتند  اينهـا  امثـال  و جوانـان  خانه در سالمندان،

 غالبـاً  كننـد  خلـوت  خـود  بـا  ساعتى ها انسان اين اگر كه است اى گونه به
 .كنند مى پوچى و پوكى احساس
 تـازه  جريـان  يـك  زدگـى،  رفـاه  و آسايش و رفاه زمينه چنين يك در

 زنـدگى  اگر بگويند ها جوان از اى عده كه جريان اين. نيهيليسم: جوشد مى
 در چون تبت؟ چرا اما. رويم مى تبت به و كنيم مى رها را آن ما است، اين
 با شوند؛ مى راهى! چرسى و بنگى عرفان. شود مى پيدا بنگ و چرس آنجا

 همين. ژوليده وضع و سر با پاره، هاى لباس با قراضه، ماشينى با اتوبوس،
 دوم روز نباشـد  حمـام  جـا  يـك  اگر كنيد، نگاهش اينجا اگر كه اروپايى

 دوش ها صبح من تا نيست حمام چون تمدنيد بى شما چقدر آقا، گويد مى
 مبـادا  زنـد،  نمى خود تن به آب سال يك گريز اين در كه بينيد مى بگيرم؛
 !مادى تمدن از فراريان. بشود تمدن اسير دوباره
 و جديـد،  تفكـرات  انواع جديد، موسيقى انواع افراد همين ميان در البته
 هـايى  شكفتگى و ها تازگى اينها. خورد مى چشم به تازه هاى خالقيت برخى
 هـا  نـوآورى  ايـن  از تعداد چه تاريخ در اما. خيزد برمى رفاه متن از كه است
 سـازنده  بخش نجات هاى جريان. است محدود بسيار آن تعداد دارد؟ وجود
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 محروم قشرهاى و ها جامعه از تاريخ، طول در افزا، انسانيت و آفرين انسان
 .است آمده پديد و خاسته پا به ها محروميت ميان از و

 احسـاس  و رنج و درد هاى زاييده از يكى را خود شريعتى دكتر مرحوم
 .داشت خود به صوصمخ امتيازاتى شريعتى دكتر. دانست مى رنج و درد

 خوان كتاب و پرمطالعه بسيار انسانى خود سن به نسبت شريعتى دكتر
 ادب، زمينـه  در: بود كرده مطالعه خيلى و بود خوانده كتاب خيلى او. بود

 نـو  شناسى جامعه و اجتماعى هاى مكتب زمينه در بشرى، تمدن و فرهنگ
 در نـه  اما اسالم؛ زمينه در و تاريخ زمينه در گذشته، ميراث با آنها رابطه و

 بلكـه  شـود؛  مى دنبال اجتهاد خط عنوان به اسالمى هاى حوزه در كه خطى
 اسـتاد  خانـه  در (اسالمى مطالعات خانه در شده متولد انسان يك خط در

 خـود  و شد گشوده پدر كتابخانه به فرزند چشم كه اى خانه در ،(شريعتى
 ديگـر  هـاى  كتـاب  و يثحـد  تـاريخ،  تفسـير،  قرآن، كتب از انبوهى با را

 از اول، درجه در كه است انسانى او. آموخت درس پدر نزد و ديد مواجه
 و ذهنـى  زمينـه  يك اما روست؛ روبه بشرى نو فرهنگ با تحصيالت، نظر

 ايـن . اسـالمى  زمينـه : كشاند مى خود سوى به را او دائماً كه دارد وجدانى
 فرهنـگ  بـا  رابطـه  رد سـؤالى  به نو فرهنگ در اى مطالعه هر در كه است
 تكرار را جمله اين. كند مى برخورد اسالم مكتب و اسالمى بينش و اسالم
 . است مؤثر بسيار دكتر شناخت در زيرا كنم؛ مى

 بـا  و حـديث  و قرآن فرهنگ با خود خودبه كه آمده دنيا به اى خانه در او
 هـايى  حـث ب و خواند مى كه هايى كتاب شود؛ مى آشنا اسالم معارف و اسالم مكتب

 هـاى  سخنرانى در و پدرش سخنرانى مجالس در .است اسالمى شنود، مى كه
 برخـوردى  زمـانش  اجتمـاعى  و سياسـى  مسـائل  بـا . شـود  مى حاضر ديگر

 هـاى  رشـته  او، تدريسـى  و مطالعـاتى  و تحصـيلى  رشـته  اما. دارد حساس
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 شناسـى،  جامعه و تاريخ و تمدن مطالعه سمت به لذا. است جديد فرهنگ
 ايـن  در نـو  انديشـه  هـر  با كه زمينه اين با اما رود، مى نو هاى رشته يعنى

 رابطـه «: شـود  مى پيدا برايش سؤال يك كند، مى برخورد غربى نو فرهنگ
 »چيست؟ اسالم با آن

 در توانـد  نمـى  او. دارد كننـده  تعيـين  نقـش  او ساخت در دكتر ويژگى اين
 هـر  تحقيقى، هر چون .شود نمى غرق و ـ شود غرق غربى شناسى جامعه مسائل
 يـك  او براى نو، فكرى جهات از جهتى هر مكتبى، هر اى، فرضيه هر اى، نظريه
 كوشـد  مـى  پـس  »گويد؟ مى چه باره اين در اسالم! على «.آفريند مى نوهم سؤال
 طـور  بـه  دكتـر،  مطالعـات  كه است اين. دريابد سؤال اين به نيز را اسالم پاسخ

 .آيد مى در آب از اى مقارنه و 1كمپراتيو اى، مقايسه تطبيقى، مطالعات طبيعى،
 حـاكم  روشـىِ  و شناختى منطقى، فلسفى، فكر طرز اگزيستانسياليسم،

 كـه  (سـارتر  با رابطه در فرانسه در بخصوص كه نو، فرهنگ از بخشى بر
 روانشناسـى  حتـى  و يافتـه،  تبلـور ) كند مى پيدا نزديك آشنايى او با دكتر

ــال و اگزيستانسياليســتى ناســىش جامعــه اگزيستانسياليســتى،  را اينهــا امث
 آيـا  كـه  آورد مـى  وجود به را سؤال اين هميشه دكتر براى آورده، وجود به
 بـا  خودمان، وجودى مكتب با رابطه در زمين، مغرب وجودى مكتب اين

 دارد؟ نسبتى چه و رابطه چه خودمان وجودى فلسفه با و وجودى عرفان
 خاص موقعيت يك از دكتر كه است ينا. كند كشف را اين خواهد مى او

 و آرا و هـا  انديشه طوفان مجراى در كه است اين آن و شود مى برخوردار
 آدم گـذارد  نمى طوفان است؟ چگونه طوفان. گيرد مى قرار نظرات و افكار
 خيلـى . اسـت  نـاآرام  و قـرار  بى انسان يك دكتر كه است اين. بگيرد آرام

 . بفهمد و بداند تا شدكو مى و داند نمى كه دارد چيزها
                                                           

1. comparative 
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. نداشـتم  آشـنايى  بـرود،  ايران از آنكه از پيش ايران، در قبالً دكتر با من
 به 1349 سال از يعنى (اخيراً و بودم شده آشنا هايش نوشته با مختصرى بعد
 مأنوس او با تهران در بار چند و جمع، در مشهد در بار دو يكى) طرف اين

 ارشاد حسينيه رمضان آخرين در ساعته سه ـ دو تنهايى ديدار يك اما بودم؛
 هـر  از بـيش  سـاعته  سـه  ــ  دو ديـدار  آن در را دكتر توانستم و داشتم او با

 و او هـاى  كتـاب  و او افكار و او كار و دكتر پيرامون. بشناسم ديگر برخورد
 ما سر بر جنجال اين خوب،. بود جنجالى ارشاد حسينيه و او هاى سخنرانى

 دربـاره  دارى؟ نظـرى  چه دكتر درباره پرسيدند مى ما از مدام. ريخت مى هم
 معموالً هم من گويى؟ مى چه تفكرش طرز درباره گويى؟ مى چه او كتابهاى

 آموزنـده  و سـازنده  سرشـار  قريحـه  يك دكتر كه كردم مى بيان صراحت با
 هـيچ  امـا . نباشد تواند نمى و ـ هست او كار در لغزش و اشتباه خطا، است؛
 سـازنده  و عالى هاى ارزش ها، لغزش و ها اشتباه اين خاطر به دندار حق كس
 . كند حمله او به اينكه به رسد چه ـ بگيرد ناديده را او

 اسـت  روشى است منحرف اسالم از قطعاً كه چيز آن بودم گفته مكرر
 اسـالم  ضـد  قطعاً اين. اند گرفته پيش در دكتر با برخورد در آقايان اين كه

 عِبـادى  فبشّـر  «كـه  دهد مى ياد ما به قرآن كه چيزى آن اب قطعاً اين. است
 اولئـك  و اهللا هـداهم  الـذين  اولئك احسنه فيتّبعون القول يستَمِعون الذين
 .است ناسازگار ،1»اولوااللباب هم

 بـه  نيز خود قديمى پردانش دوستان از بعضى با حتى جريان اين خاطر به ما
 مـن  و دارد كمـاالتى  نيـز  او كه من طالعهم اهل واقعاً دوستان از يكى. زديم هم

  ايـن  سـر  بر ام، داشته مى دوست را او همواره فراوانش مطالعه و كماالت بخاطر
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 حتـى  و شـد  تلـخ  بنـده  بـا  اوقاتش داشتم دكتر به نسبت كه گيرى موضع
) اسـت  اى ارزنده مدرس (كرد مى تدريس كه اى مؤسسه در را خود درس
 آرام و آيم نمى اينجا به ديگر من گفت. كرد قهر و نيامد ديگر و كرد ترك
 در هـم  را، مسئله اين واقعى پاسخ من. كرد كم من با نيز را اش رابطه آرام

 كـه  اى سـاعته  سه حدود برخورد آن در هم و كردم پيدا دكتر آثار مطالعه
 .داشتم او با رمضان بعدازظهر يك در

 پراثـرى؛  و سـازنده  چقدر بينى مى عزيز، برادر گفتم دكتر به دلسوزانه
 هـا  جريـان  و هياهوهـا  ايـن  بـا  سـازندگى  ايـن  ميدان كه آيد مى دريغمان
 ايـن  مسئله گفتم چيست؟ موضوع گفت. كردن بايد فكرى بشود؛ محدود
 هـيچ  بـه  كه هست چيزهايى ها نوشته و ها سخنرانى از بعضى در كه است
 و گيرنـد  مـى  دست را ها همين مخالفان نيست؛ توجيه و دفاع قابل عنوان
 گرفتن دست اين زمينه بشود اگر كه هستيم شرايطى در ما حاال تازند؛ مى
 .است بهتر خيلى ببريم بين از را تاختن و

 من گفت! كن گله خوب، گفتم. شماهاست از من گله گفت. كرد گله
 توانيـد  مـى  شـما  كـه  همفكريـى  در ها بحث و ها سخنرانى اين مندم عالقه
 در بايـد  كـه  آيـد  مـى  نظرتان به اگر بخوانيد؛ يريد،بگ بشود، تر پخته بكنيد
 در حتـى  گفـتم . شـود  گفتـه  بعد و شود تجديدنظر كرد تجديدنظر جايى

 كمال اين من. آنها در حتى بله، گفت نشده؟ ايراد هنوز كه هايى سخنرانى
 بـا  اسـت،  كنجكـاو  انسـان  يـك  شـأن  كـه  را فروتنى و تواضع و انصاف
 . يافتم دكتر در روز آن تمام، صداقت
 مطالعـاتى  داشـتيم؛  تحقيقـاتى  كارهاى ؛داشتيم هايى گرفتارى خودمان هم ما
 كـه  شـد  اين بر قرار. رسيديم نمى و داشتيم هم جارى هاى برنامه قدرى داشتيم؛
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 همـان  اما. كنيم فراهم را همكارى و همفكرى زمينه چنين يك كنيم سعى
 در دكتـر  هـاى  سخنرانى ادامه جلوى و نرسيد پايان به كه بود رمضانى ماه

 . شد گرفته ارشاد حسينيه
ــن روز آن در ــردم احســاس م ــر ك ــه اول دكت ــوان ب  انســان يــك عن

 بعـد  بفهمـد؛  خـودش  خواهـد  مـى  و كند مى برخورد مسئله با جستجوگر
 . كند مى عرضه مردم به گيرد مى كه را اى نتيجه آيد مى

 اسـتاد،  يـك  مثل معلم، يك مثل انسان كه است وقت يك كنيد؛ دقت
 سـخنران . بگـويم  درس خـواهم  مـى  كه كند مى مطالعه فكر اين با اول از

 خـواهم  مـى  كه قصد اين با كند مى جور و جمع را مطلبى اول از اى حرفه
 در باشـگاه،  يك در دانشگاه، يك در مسجد، يك در مجمع، يك در بروم
 اول از كـه  اسـت  مطالعـه  جـور  يـك  ايـن . بـدهم  تحويـل  ميتينـگ  يك

 هـا  شـنونده  درد بـه  كـه  اسـت  مطـالبى  آوردن دست به دنبال نندهك مطالعه
 گـاه  امـا . باشـد  نداشته جاذبه خيلى هم خودش براى بسا چه و خورد مى

 كنـد؛  پيـدا  را اش شـده  گم كه كند مى مطالعه اين براى اول از گرى مطالعه
 فهميـد  را چيزى كه بعد. بفهمد را مطلب خواهد مى واقعاً است؛ كاوشگر

 . كند مى عرضه را آن و آيد ىم وقت آن
 براى سخنى وقت هر من گفت مى وقت يك دكتر مرحوم آيد مى يادم
 مـن  از ندارم گفتن براى حرفى وقت هر زنم؛ مى حرف آيم مى دارم گفتن
 در و دكتـر  هاى نوشته در شما را مطلب اين. نكنيد دعوت سخنرانى براى

 .يابيد مى برخوردهايش
 صـحبت  اى، خامنـه  آقـاى  مـان  پـرارج  بـرادر  بـا  رابطـه  همين در روز يك

 يعنـى  نداشته؛ قبول را منصوص امامت دكتر گويند مى اينكه در شد بحث .كرديم مى
 ــ  السـالم  عليه ـ على ـ عليه سالمه و اهللا صلوات ـ اكرم پيغمبر كه نداشته قبول
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 بلكـه  اسـت؛  كـرده  منصـوب  خـود  از پس امت رهبر و امام عنوان به رسماً را
 يعنـى . كنند انتخاب خودشان مردم تا كرد نامزد را امام پيغمبر كه كرده ىم فكر
 مسـئله  ايـن  روز يك كه گفتند مى اى خامنه آقاى. بوده كردن نامزد نبوده؛ نص

 از برادرمـان  ايـن  كـه  برداشتى. شد مطرح دكتر با منصوص و منصوب امامت
 طـور  ايـن  وقتـى  يـك  دكتر كه است اين داشتند دكتر فكرى جريان مجموعه

 از اجـل  اسالم و پيغمبر شأن و است تحميل منصوب امامت كه كرده مى فكر
 كـرده  مى فكر دكتر زمانى بنابراين،. كند تحميل مردم بر را رهبرى كه است آن

 .نصب نه بوده، ارشاد و كردن نامزد گفته، پيغمبر آنچه كه است
 هـاى  جامعـه  بـه  و رفتـه  جلـو . اسـت  نمانده مرحله اين در دكتر ولى
 تعيـين  مسـئله  كـه  اسـت  ديـده . اسـت  كرده برخورد ماركسيستى مكتبى

 شـوروى  روسـيه  ماركسيسـتى  مسـلكى  جامعـه  در لنين، از پس جانشين
 انقـالب،  هر پيروزى دنبال به كه است كرده احساس. است آفريده فاجعه
 آن بـه  انـد  گرفته خو و اند شده آشنا نو مكتب و فرهنگ با تازه كه مردمى
 بنيانگـذار  رهبـر  فقـدان  از پس كه رسند نمى رشد از مرحله نآ به سرعت

 رهبـر  اگر بنابراين،. برسند توافق به جانشين تعيين درباره بتوانند راحتى به
 كـه  هـايى  انسـان  ميـان  از را بعدى جانشين اول، هاى دهه و ها سال آن در

 همـوارتر  را انقـالب  راه كند، تعيين رسماً هستند مكتب يك عينى تجسم
 بـه  پيغمبـر  از بعـد  امام تعيين مسئله انگار كه است ديده دكتر. است دهكر

 بـراى  دليلـى  كـه  دريافتـه  لـذا  است؛ موجهى و منطقى چيز نص و نصب
 رو ايـن  از. نـدارد  وجود آمده زمينه اين در كه نصوصى و روايات تأويل
 .كند مى قبول را آن و است، همين مطلب كه گرفته نتيجه

 شـايد  گويد مى هايش نوشته از يكى در نكند اشتباه ام هحافظ اگر (دكتر خود
 بگـوييم  بايـد  ،»مـاركس  «شـود  مى گفته وقتى گفت مى) ديدارها از يكى در هم
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 راكـد  او هـاى  انديشـه  و افكـار . اسـت  متفكر يك ماركس ماركس؟ كدام
 از را مـاركس  رأى ايـن  بپرسـيم  بايد» ماركسيسم «گويند مى وقتى. نيست

 كـه  ــ  ؟1848 مانيفست: كنيد مى نقل ماركس زندگى اىه سال از كداميك
 انديشـه  بـا  پرخروش، و پرشور است؛ ساله سى جوان يك آن در ماركس
 هيچ اما گويد؛ مى چيزى آنجا ماركس. است تجربه كم و خام اما پرپرواز،
 بعـد؛  سـال  بيسـت  يعنـى  ،1868 سـال  در ماركس همين كه ندارد اشكال
 پوياسـت؛  اش انديشـه  چـون  چـرا؟ . يدبگو 1848 سال مطلب ضد مطلبى
 .شده عوض فكرش و كرده پيدا تكامل
 اى برجسـته  فقهـاى  و بزرگ علماى از يكى درباره اصفهان در آيد مى يادم

 بااسـتعداد  و بـاهوش  افـراد  از نفـر  چند. كرديم مى صحبت بود شده فوت كه
 فتـيم گ بـود؟  مجتهـد  يا بود پرمعلومات فالنى آيا راستى، كه كردند مى مطرح
 خـود  حافظـه  در مطلـب  خيلـى  هسـتند  ها بعضى گفت مى چيست؟ فرقشان
 اگـر  امـا  بدهند؛ تحويل مطلب خيلى توانند مى نشينند مى كه مجلس در. دارند
 مطلـب  يـك  درباره بينى مى ديگر، سال بيست چه بنشينى درسش پاى امسال
 ديگـر  سـال  بيسـت  و امسـال  هايش گفته مجموعه ولى زند، مى حرف خيلى

 گويـد،  مـى  امسـال  كـه  را درسـى  اگـر . نوار صفحه يك مثل عيناً. است ىيك
 قبل سال بيست نوار كنى مى خيال بگويد را درس همان نيز ديگر سال بيست

 آيـا  ولـى  اسـت؛  پرمعلومات آدم، اين. شنوى مى دارى حاال اند، گذاشته را آقا
 فهـم  وشخـ  آدم! نه هست؟ نيز پويا انديشه داراى و نظر صاحب يعنى مجتهد،

 كنـد  جمـع  خوب را مطالب تواند مى كه است آدمى است؛ اى حافظه خوش و
 . نيست وقاد و مبتكر خالق، آفرين، تازه اما. كند مربوط هم به و

 كنـد  اسـتنباط  آن مأخذ و منابع از را آراء بتواند كه است كسى مجتهد
 .كشد مى بيرون زمين از را آن انسان كه آب مثل ـ بكشد بيرون و
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 را رأيـى  خـود  زنـدگى  ام سـى  سـال  در اگر نيستند، خالق كه ىكسان
. گذاشـت  هـم  شـان  زندگى هفتادم سال حساب به را آن توان مى بگويند،

 هـايش  نوشته به گويند مى بوده؟ چه مطلب فالن درباره آقا رأى پرسيم مى
 سـال  نوشـته  خواهـد  مـى  ام، سـى  سـال  هـاى  نوشته خواهد مى ـ كن نگاه

 .است رجو يك همه! هفتادم
 رأيشـان  هستند، خالق و متحرك پويا، انديشه داراى كه هايى آدم ولى
 منتظـرى،  اهللا آيت قول به. كند مى فرق پارسال با امسال مطلب، يك درباره
 .»ديـروز  ديـروز،  اسـت؛  امـروز  امـروز،  «مـا،  مجاهد فقيه و عزيز دوست
 شـد، با شـده  عوض رأيش امروز و باشد گفته را مطلبى ديروز اگر ايشان
 ديـروز  ديـروز،  «گويـد  مى ايشان! گفتيد جور آن شما ديروز آقا، گوييم مى
 حـاال  تـا  ديروز. نيستم متحجر آدم يك من يعنى .»است امروز امروز بود،
 .ام رسيده تازه بندى جمع يك به و ام؛ كرده مطالعه ام، كرده فكر

 از كـه  هـا اين بـه  بايد گفت مى ماركس درباره دكتر مرحوم كه آورم مى ياد به
 ــ  كنيد؟ مى نقل مطلب ماركس كتاب كدام از گفت كنند مى صحبت ماركسيسم

 چهـل  حـدود  در كتـاب  ايـن  جلـد  سه نوشتن(. سرمايه (كاپيتال كتاب از حتى
 سـوم  جلـد  بعـداً  انگلس و مانده ناتمام مرد ماركس وقتى تازه. كشيد طول سال
 آن آخـر  بـا  كاپيتـال  كتاب ولا كه بينيد مى لذا،. كرد منتشر و داد سامان و سر را

 ايشـان . فقـه  در را عاليقدرمان استادهاى از يكى كند رحمت خدا. است متفاوت
 شـيخ  فرمـود،  مـى . فرمـود  مـى  را همـين  شيعه، بزرگ فقيه طوسى، شيخ درباره
 جـا  يـك  در فقهـى،  مسئله يك درباره) مبسوط مثالً (كتاب يك در گاه طوسى
 آدم شـيخ  كننـد  مـى  خيال ها بعضى. ديگر ىرأي ديگر، جايى در و دارد رأى يك
. نيسـت  طـور  ايـن  جانم؛ نه. گفته چه وقت آن كه رفته يادش بوده؛ اى حافظه كم

 تـا . داشـته  خـالق  انديشه و سرشار فكر. گفته چه وقت آن كه بوده يادش شيخ
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 كسى چنين دكتر و ـ است كرده پيدا تازه نظريه يك رسيده آنجا به كتاب
 هـاى  برداشـت  اش، اسـالمى  هـاى  برداشـت  هـايش،  شـه اندي آرائـش، . بود

 انسـان،  چـون  بـود؛  شـدن  مسـير  در و دگرگـونى  حال در اش، اجتماعى
 عالم موجودات همه بلكه انسان، فقط نه و. است شدن حال در موجودى
 موجـودات،  همـه  ميان در انسان، ولى. هستند شدنى هايى واقعيت طبيعت
 .»شدنى «سراپا وت! انسان اى. است انگيزتر شگفت شدنش
 چيسـت؟  گـروه  فالن درباره نظرت پرسند مى من از مكرر روزها اين
 ايـن  مـن  نظـر : اسـت  اين من پاسخ چيست؟ شخص فالن درباره نظرت
 پيـروز  موفق، خالص، اسالمى نظام يك ما، اسالمى جمهورى از كه است

 امـروز  كه كسانى از بسيارى آن در كه جريان يك آيد؛ وجود به نيرومند و
 بـه  و شـوند؛  سـاخته  و بگيرنـد  قـرار  پسـنديد  نمـى  و كنيد مى رد را آنها

 دوسـت  عاشـقانه  را آنهـا  كـه  درآينـد  راهى روندگان و رهپويان صورت
 در مـا  انقـالب  درنيايـد،  وضـعى  چنين به ما جامعه تا اصالً. باشند داشته
 . است نگرفته قرار خود راستين مسير

 صـريح  بيـان  و داشـتن  موضـع  در قاطعيـت  دوسـتان  اوقـات،  بعضى
 مـن . گيرنـد  مى عوضى ها جريان با متحجرانه برخورد با را مكتبى مواضع
 يعنـى . سـختگيرم  و صـريح،  قـاطع،  مكتبى، مواضع با برخورد در شخصاً
 .مخالفم شديداً مكتب كردن مالى ماست با يعنى چه؟
 جـورى  يـك  چيسـت؟  مسـئله  ايـن  درباره نظرتان آقا، كنيد مى سؤال آقا از
 سـازد؛  مى هم االهى حرف با سازد، مى ماترياليست حرف با كه گويد مى جواب

 مسـيحى  حـرف  بـا  سـازد،  مـى  زرتشـتى  حـرف  بـا  سازد، مى يهودى حرف با
 بـا  سـازد؛  مـى  ضـدانقالبى  حـرف  بـا  سـازد،  مـى  انقالبـى  حـرف  بـا  سازد؛ مى

 كـه  ايـن  چيسـت؟  ديگر اين! سازد مى هم سوسياليسم با سازد، مى دارى سرمايه
 



 29    دكتر شريعتي، جستجوگري در مسير شدن 

 

 همـه  بـا  كـه  اسـالمى . دارد مشخص هاى مقطع مكتب،. نشد مكتب رديگ
 .نيست مشخصى راه ديگر دربيايد جور چيز

 اى عـده . آمد پيش بهره و ربا بحث فقه در نوجوانى، سنين در آيد مى يادم
 كوشـيدند  مـى  بحـث  در روشـنفكر،  روحانيون و روحانى روشنفكران اين از

 اعتـراض  آنهـا  بـه . كنند مسلمان را آن و كنند توجيه نحوى به را بانكى رباى
 مگـر  كنيم؟ چه آخر گفت مى. است حرام رباست؛ ربا باباجان آخر كه كرديم
 ضـرورت  برابـر  در شـخص  ايـن  گـذرد؟  مى هم بانك بى امروز جامعه امور
 رفـو  را اسـالم  وقت آن بود؛ گرفته قرار ـ خودش تشخيص به هم آن ـ بانك
 ربـاى  يك و بسازد ضرورت اين با كه كرد مى معنى نحوى به را آن و كرد مى
 را ربـا  جـور  يـك  رباخوار صراف آن. بيايد در آن درون از بانكى كشيده آب
 بـا  را آن و بـود  اش مغـازه  در سال سى كه كبريت قوطى يك ـ كشيد مى آب
 قـرض  شـما  بـه  تومان هزار ده آقا، گفت مى. كرد مى معامله اى گيرنده وام هر
 بهـره  ديگـر  كـه  ايـن . بدهيـد  مـن  بـه  تومان هزار هد ديگر سال يك كه دادم

 بـه  فروشـم  مـى  شـما  بـه  هم را كبريت اين حاال،. است الحسنه قرض نيست؛
 معاملـه  دو اينهـا . بدهيد من به حاال همين بايد شما كه تومان دويست و هزار
 اينكـه  از غافـل . او خيال به ـ كشيده آب رباى شد مى اين. هستند جدا هم از

. هسـت  هسـت،  كـه  نجسـى  همان بكشيد آب كه هم قدر هر را سگ فضله
 طـرف  چـون . كرد مى عمر سال سى ـ بيست كبريت قوطى اين اوقات بعضى

 كـه  مـا  گفت مى خورد، نمى دردش به تومانى دويست و هزار كبريت ديد مى
 ده يـا  صـنار،  يـا  ـ تومان پنج راه سر رويم مى داديم، را تومان دويست و هزار

 قـوطى  يـك  كه بود اين. گيريم مى كبريت يك دهيم مى ـ قران يك يا شاهى،
 ده شـايد  را كبريـت  قوطى اين آقا اين. كند مى عمر سال سى ـ بيست كبريت

 بلـه،  گفتنـد  مـى  اينهـا . بـود  فروختـه  مختلـف،  هاى وبتـن در تومان، ونـميلي
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 راهـى  بايـد  بـانكى  رباى براى اما. درست اين. است حرام ربا اين خوب
 اسـالمى  دارى سرمايه ضد نظام كردن، پيدا راه اين در ضمن در. كنيم پيدا
 تحريف، يعنى. غلتاندند مى غربى نجس و نحس دارى سرمايه سمت به را

 التقـاط  فقـط  التقـاط . است معمول خيلى التقاط كلمه روزها اين ـ التقاط
 التقـاط  التقـاط، . هسـت  هـم  غربى و راستى التقاط نيست؛ شرقى و چپى
 . است ردودم دو هر و است

 آنكـه  منظور به را اسالم مكتبى كمال و اصالت و خلوص يعنى التقاط
 .كردن دار خدشه درآيد سازگار ديگر مكتب يك و انديشه يك با

 اسـتاد  مرحـوم  ديگرمـان  عزيـز  شـهيد  و عزيـز  بـرادر  حساسـيت  اتفاقاً
 بـه  درسـت  شـريعتى  دكتـر  مرحـوم  هاى نوشته از برخى به نسبت مطهرى،

 كارهاى سر بر ايشان با مكرر كه مطهرى، آقاى مرحوم. شد مى مربوط اينجا
 هـاى  نوشـته  از بخش فالن در من فالنى، فرمود مى بوديم، كرده بحث دكتر
 ناخودآگـاه  و ناآگـاه  او. بينـيم  مـى  را مادى ديالكتيكى تفكر تأثير خط دكتر
 را دكتـر  احاطـه  كـه  ما هاى جوان براى اين و رود مى جلو خط اين بر دارد

 را او آثـار  كـه  هـا  جـوان  آن امـا  نـه؛  دكتر خود براى. است پرآسيب ندارند
 از هـم  گـاهى . بـود  ايشان نظر نقطه اين. گيرد مى شكل فكرشان خوانند، مى

 بـا  ايشـان  كـار  هم گاهى. شد مى عصبانى و ناراحت واقعاً دينى تعهد روى
 عيارهـاى م در چرا كنى؛ مى گيرى آسان تو گفت مى كه رسيد مى اينجا به من

 بســى مكتبــى معيارهــاى در مــن كــه حــالى در نيســتى؟ ســختگير مكتبــى
 فاطمـه  درباره دكتر كه طور همان. است اسالم اسالم، معتقدم من. سختگيرم

 ،»اسـت  فاطمـه  فاطمه «كه دارد اى پرجاذبه شيواى نوشته ـ عليها اهللا سالم ـ
 نـه  سـت، ا ماركسيسـم  نـه  .»اسـت  اسـالم  اسـالم،  «گوييم مى اسالم درباره

 حتـى  نـه  و اگزيستانسياليسـم،  نـه  كاپيتاليسم، نه غيرماركسيستى، سوسياليسم
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 نـه  افالطـونى،  عرفـان  نـه  چينى، عرفان نه است، هندى عرفان نه عرفان،
 سـنت  آيـين . اسـت  قـرآن  آيـين . است اسالم اسالم،. افالطونى نو عرفان
 مـه فاط و حسين و حسن و على در متجلى آيين. است محمد آيين. است

 رهـروان  و عمـار  و سـلمان  و ابـوذر  در متجلـى  آيـين  و طاهرين، ائمه و
 . است خمينى امام راست خط در متجلى آيين. است راستين
 شـرقى،  التقـاط  گونه هر از دور خالص، اسالمى اصيل جريان يك بايد ما
 براسـاس  ديگـر،  كس هر و فيثاغورثى، افالطونى، ارسطويى، كهنه، نو، غربى،
. كنـيم  عرضـه  دنيـا  بـه  عتـرت  و سـنت  و كتاب پراوج و متعالى و عالى فهم

 تجلـى  و تجسـم  بايـد  خود تداوم در ما اسالمى انقالب و اسالمى جمهورى
 بتـوانيم  تـا  باشـد،  الهـى  عـرش  از آمـده  فرود بشرى واالى ذهنيت اين عينى

 .هستيم جهان در آن تبليغ و دنيا به اسالم دادن نشان مشغول كه بگوييم
 از نمازهـا  در بـار  ده روز هـر  كه مستقيمى صراط است ناي! دوستان

 مـا  به را راستت راه خداوندا ؛»المستقيم الصراط اهدنا «كنيم مى طلب خدا
 . ده نشان

 كـه  هايى مذاكره و گفتارها و ها نوشته با آشنايى حد در دكتر، مرحوم در من
 بـه  آميختـه  ديشهان از من، ديد از دكتر. ديدم مى پويندگى چنين يك داشتم، او با

 ديگـر،  هـاى  آميـزه  يـا  هنـد،  و زمـين  ايـران  عرفان يا نو، و اروپايى هاى مكتب
 حركـت  تـر  خـالص  برنـده  پـيش  سـازنده  زنده اسالم شناخت سوى به همواره

 دل تشـنه،  روح سرشـار،  قريحـه  وقـاد،  ذهـن  مرهـون  حركـت  اين و. كرد مى
 ايـن . بود فهماندن و فهميدن راه در او روزى شبانه نظير كم تالش و جستجوگر
 كـه  اسـت  دليـل  همـين  به. دارم شريعتى دكتر مرحوم از من كه است برداشتى
 بـه  را آنچـه  تـا  بـود  آمـده  دستش به فرصتى كه سالى چند مدت اين در دكتر،
 بـه  ديدار همان در آيد مى يادم .داشت عجله خيلى بنويسد، و بگويد آورده دست
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 طوالنى را ها نوشته و ها سخنرانى مقدارى است ممكن كار اين گفتم دكتر
 سـريع  كـه  بكنـيم  كارى يك ديگر؛ است همين عيبش خوب، گفت. كند
) شـما  گفـت  و مـن  به كرد خطاب (شماها گفت چطور؟ گفتم. باشد هم

 ايــد؛ داشــته اختيــار در انديشــيدن بــراى و گفــتن بــراى طــوالنى مــدت
 مـدت  نمـ  ولـى  نويسـيد؛  مـى  و گوييـد  مى و انديشيد مى كه هاست مدت

 نگـرانم  و ام آورده بدسـت  فرصت نوشتن و گفتن براى كه است كوتاهى
 . نپايد ديرى فرصت اين كه

 نوشـتن  و گفـتن  آزادى كـه  بـود  ايـن  نگران بيشتر البته. بود نگران او
 امـت  از را او و آيـد  مـى  اجـل  دسـت  كـه  نداشت خبر شايد. شود گرفته

 .گيرد برمى نيازمندمان
 هاى انسان خور در پاداشى بزرگ، پاداشى او به متعال خداى اميدوارم
 ســازنده مــا، جامعــه اميــدوارم و. كنــد عنايــت اخــالص بــا جســتجوگر

 آنهـا  عمـل  و جهاد انديشه كه باشد پرتالشى پوياى جستجوگر هاى انسان
 داشـته  فـراوان  كمكـى  نقـش  پرتالش، پوياى امت اين پيشرفت در بتواند
 .باشد

 بـه  ــ  تـا  كنم مى خداحافظى شما با. شود مى تمام اينجا در من عرض
 .والسالم. بعد ديدارهاى ـ خدا يارى



 خاتميت مسئله و شريعتى
 )اول جلسه(





  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 مدرســه در كــه» نهايــه «درس جلســه آخــرين در مصــباح آقــاى جنــاب
 وگـو  گفـت  ايـن . انـد  داشـته  وگـويى  گفـت  2 گروه دوستان با اند، فرموده
 شـريعتى  علـى  دكتـر  مرحـوم  هاى نوشته بر ايشان كه دهبو نقدى پيرامون
 از و بنيـادى  بحـث  سـه  بـه  مربوط كه را اساسى نقد سه ايشان. اند داشته
 وحـى  و خاتميت به مربوط بحث يعنى ـ است شيعى و اسالم هاى بحث

 مطـرح  ــ  معـاد  بـه  مربـوط  بحث و امامت، به مربوط بحث انبيا، نقش و
 در ايشـان  نظـر  به كه اند كرده نقل را ايشان كتاب از هايى قسمت. اند كرده
 دو در كـه  گفتـه  را مطلبـى  زمينـه  سه اين در شريعتى دكتر ها قسمت اين

 در و. اسـت  اسـالم  مسلّم اصول برخالف معاد و خاتميت و وحى بخش
 .تشيع مسلّم اصول برخالف امامت بخش

 بررسـى  و تحقيـق  و مطالعـه  زمينـه  اين در كه اند خواسته دوستان از ايشان
 ايشـان  با شريعتى افكار بطالن كردن روشن در يافتند، چنان را مطلب اگر و كنند
 اگـر  و بگزارند؛ دارند برعهده الهى و دينى نظر از كه را اى وظيفه و باشند آواز هم
 كـردن  دنبـال  از تـا  كننـد  آشنا مسائل اين به نسبت را ايشان يافتند خطا در را او
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 گوش نوار از آنچه برطبق ـ هم ايشان خود نچو. كنند خوددارى ها بحث
 خسـاراتى  و ضايعات هايشان بحث شك بدون كه اند كرده اظهار ـ ام كرده
 . دارد همراه به

 عزيز شاگردانى و عزيز استادى به مربوط بحث اين كه آنجا تا خوب،
 بنـده،  جملـه  از ديگـر،  افراد متوجه مهمى وظيفه بسا چه بود، مدرسه در

 درس در ايشـان  كـه  مطلـب  اين دنباله به دوستان از برخى ولى. شد نمى
 مصـباح  آقـاى  جنـاب  فالنـى،  كـه  اند كرده مراجعه من به اند فرموده القاء
  چيست؟ مطلب چيست؟ مسئله اند؛ گفته را مطالبى چنين
 ايـن  در فـرد  عنوان به را من نظر خواستند مى دوستان اين حقيقت در
 مسـئله  يـك  مسـائل  ايـن  بررسـى  كه شد عرض دوستان به. بدانند زمينه

 دقيقـه  دو يكـى  در كـه  كننـد  مى سؤال من از جا همان كه نيست سرپايى
 فـرد  فـرد  بـه  بخـواهم  مـن  كه نيست هم اى مسئله و. چيست مطلب بگو
 اين در دوستان جمع با بتوانم مناسب فرصتى در كه بهتر چه. بدهم پاسخ
 .باشم گفته همگان براى رسد مى ذهنم به مطلبى اگر تا بگويم سخن باره

 آنچـه  بـا  است منطبق درست ما دوستان اين كار حقيقت در خوب،
 رفقـا  كـه  بودنـد  خواسـته  ايشان چون ـ اند خواسته آنها از مصباح آقاى

 به مراجعه تحقيق و بررسى طرق از يكى خوب،. كنند تحقيق و بررسى
 بيـايم  شـمار  به صاحبنظران شمار در هم بنده اگر كه است، صاحبنظران

 دوسـتان  آنچـه  بنابراين،. گيرد مى قرار رديف اين در هم من به مراجعه
 مـن  آنچـه  و انـد،  خواسـته  مصباح آقاى كه است همان درست اند كرده
 بودم داده قم در كه اى وعده و عهد به عمل يعنى ـ دهم مى انجام اكنون

 دوسـتان  جمـع  در داشـتم  را مشـهد  سـفر  توفيـق  اگـر  انشاءاهللا گفتم و
 مطـرح  را مسـائل  ايـن  آنهـا  بـا  ديـدارها  از يكـى  در و كـنم  مى كتشر
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 دانشـمند  و عزيـز  دوسـت  خواسـته  جهـت  در درسـت  ــ  كـرد  خواهيم
 .است مصباح آقاى جناب ارجمندمان

 جنجـال،  بـى  آرام، نظرى تبادل كه هستم خوشحال خودم سهم به من
 تصـور  به چه هستند، مدرسه در كه كسانى همه ميان روشنگر و سازنده
 زمينـه  در مدرسـه،  مسئوالن صورت به چه استاد، صورت به چه محصل،
 هـاى  بخش ترين اساسى از يكى چون باشد؛ داشته وجود گوناگون مسائل
 بـا  بخواهـد  كـه  مؤسساتى در ويژه به دنيا، جاى همه در تربيتى و تعليمى
 جنجال بى سازنده روشنگرِ منطقىِ نظر تبادل همين شود، اداره اسالم روح
 .تاس

 يكـى  بـه  كـردن  عمـل  نهم مى ميان در شما با امروز آنچه حقيقت در
 به بگيريد خو: گذاشتم مى درميان شما با هميشه كه است اصولى از ديگر
 گفـتن  سـخن  آرام از منظـورم . بگوييد سخن روشن و منطقى آرام، اينكه
 تقـوا  بـا  يعنى بزند؛ حرف و باشد حق مواظب هميشه انسان كه است اين

 شمايل و شكل در گفتن سخن گفتن، سخن آرام از منظورم. يدبگو سخن
 در همـواره  كـه  است كسانى و پرستان حق خداترسان، متقيان، خصلت و
 مبـادا  كه هستند اين مراقب ژست، هر در حتى و رفتار، هر در و كلمه هر
 .كنند تخطى حق از اينها مبادا بيند؛ نمى آسيب كه حق ـ ببيند آسيب حق

 سـخنانى  من كه بخش درآن چه امروزمان، وگوى گفت اين در اميدوارم
 ايـن  كـرد،  خواهيـد  مطـرح  را سـؤاالتى  شـما  كه بخشى در چه و گويم مى

 .دهيم نشان خود از نمونه رفتارى نظر اين از كه باشيم داشته را توفيق
 مطـرح  سـؤال  سـه  دربـاره  بخش يك. است بخش دو در من عرايض

 .دارم شريعتى دكتر مرحوم از كه برداشتى درباره بخش يك و شده
 :)شده مطرح كه سؤالى سه يعنى( اول بخش اما
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 اند كرده نقل وحى و خاتميت درباره ايشان كه است سؤالى اول سؤال
 . خوانم مى شده يادداشت آنچه طبق بر را مطلب من

  
 69 صفحه مشهد چاپ» شناسى اسالم«
 بـراى  انـد  شـته دا احتياج تاكنون ها انسان بگويد خواهد مى خاتميت«

 .»شوند هدايت بشريشان هدايت و تعقل ماوراء از خودشان زندگى
 . بود چيزى چنين يك يا» بشريشان انديشه«] مصباح آقاى درس [نوار در گويا

 تمـدن  آمـدن  از بعـد  مـيالدى،  هفـتم  قـرن  در زمان، اين در حاال «
 تربيـت  تـورات  و انجيـل  قـرآن،  اسـالم،  تمـدن  روم، تمـدن  يونان،
 پـس  ايـن  از. است پذيرفته انجام بود الزم كه حدى تا انسان مذهبى
 بـدون  و وحى بدون كه است قادر تربيتش طرز اين اساس بر انسان
 آن و بدهـد  ادامه زندگى به خودش پاى روى خود جديدى، نبوت

  .»بيافتيد راه خودتان است، ختم نبوت ديگر بنابراين. كند كامل را
 

 : 6 سطر 70 صفحه
 شـعورت  و ايـد  شده تربيت بعد به حاال از كه گويد مى الماس پيغمبر«
 آسـايش  و تكامـل  و سـعادت  و سـازش  و صـلح  بتواند كه حدى تا

 بـه  ات انديشـه  يعنى فهمى؛ مى و توانى مى تو. است رسيده كند برقرار
 را تـو  دسـت  وحى هم باز ندارد احتياج كه رسيده تكامل از اى مرحله
 البتـه  ــ  گيـرد  مى را وحى جاى عقل پس ناي از. ببرد پا به پا و بگيرد
 .»است شده بالغ و يافته تربيت پيش قرون طول در وحى با كه عقلى

 اصـل  با تفاوتى مختصر شايد كه است» شناسى اسالم «متن از نقل دو اين
 .نيست مهم البته كه باشد داشته عبارت
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 ايشـان  ديكتـه  يـا  شماسـت  نوشـته  كيسـت؟  نوشته بررسى و نقد اين 
  ؟است
 1.است ايشان از 
 . است ايشان خود خط. بله

 صـورت  بـه  را بشـر  نويسنده كه است روشن بخوبى فقره دو اين از «
 روى رفـتن  راه قدرت ولى بيافتد، راه خواهد مى كه كرده تصور طفلى
 نوبـه  بـه  يـك  هـر  اسالم و روم و يونان تمدن. ندارد را خودش پاى
 مـيالدى  هفتم قرن تا اند، برده پا به پا و گرفته را او دست وار هللا خود
 خودش پاى روى كه يافت قدرت و شد نياز بى ها هللا اين از و بالغ كه
 ديگـر  و فهمـى  مـى  و توانى مى تو شد گفته او به پس اين از. رود راه

 .گيرد مى را وحى جاى عقل پس اين از. ندارى وحى به احتياج
 ركن كه وحى به نياز جهت ترين اصيل كه داشت توجه بايد اساساً

 تكـاملش  همـه  بـا  عقـل  كه است اين دهد مى تشكيل را نبوت برهان
 اگـر . بدهـد  نشـان  را آخـرت  و دنيا سعادت دقيق راه كه نيست كافى
 هـاى  ايـدئولوژى  و هـا  فرهنـگ  و ها تمدن ساير و يونان و روم تمدن
 وجود نبوت لزوم بر دليلى كند، برطرف را نياز اين توانست مى بشرى
 قادر بشر هنوز ـ هفتم قرن در نه و ـ بيستم قرن در اكنون. شتدا نمى

 بـراى  اى برنامـه  و طـرح  اش شده تربيت و يافته تكامل عقل با نيست
 تضـمين  را او ابـدى  سـعادت  كـه  نمايد تعيين و ترسيم خود زندگى
 بشـر  ميـان  در جـاودانى  آيـين  اين بقاى اسالم، خاتميت سرّ و. نمايد
 تشـخيص  را ابـدى  سعادت صحيح راه واندت مى آن كمك به كه است
 و صـلح  بتواند كه حدى به انديشه رسيدن و عقل شدن كامل نه دهد،

 

                                                           
 .جلسه در حاضران از يكى. 1
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 هفـتم  قـرن  از بعـد  بشـر  ديديم كه است، اين اگر و. كند برقرار سازش
 !كرد برقرار سازش و صلح آن از قبل هاى قرن از بهتر چقدر ميالدى

 بشر كه است دستگاهى نبوت دستگاه كه كرده تصور نويسنده
 روم و يونان هاى تمدن كنار در اش تكاملى هاى دوره از بعضى در
 خـود  جـاى  و شده سپرى دورانش ديگر اكنون و داشته نياز آن به
 اسـت  اين تفكرى طرز چنين طبيعى نتيجه و. است داده عقل به را
 نيـازى  بى دوران ـ خود تكامل جديد دوران كه پس اين از بشر كه
 اش زنـدگى  بـراى  خـود  عقـل  با تواند مى گذراند، مى را ـ وحى از

 به البته. نمايد نسخ و لغو را اسالم قوانين حتى و كند ريزى برنامه
 شناسـى  اسـالم  كتاب همين در حتى ولى نكرده، تصريح نتيجه اين

 ».دارد وجود پذيرفتنش و آن به توجه بر شواهدى
  
 :نويسد مى زوجات تعدد درباره 508 صفحه در جمله از

 زن بـه  نسـبت  زشـتى  اهانـت  چنين از ما عصر وجدان شك بى"«
 هـاى  جامعـه  در بخصـوص  و گذشـته،  امادر گردد؛ مى دار جريحه
 آن امكان سرپرست بى و محروم زنان از بسيارى اصل اين ابتدايى،

 »".دهد نجات مردى پناه در را خويش آينده كه است داده مى را
  

 : نويسد مى 530 صفحه در و
 و قبـايلى  جامعـه  يك در هم آن و گذشته، در را زوجات تعدد و"«

 پيچيـده  مدنيت و بورژوازى مرحله تا هنوز كه پدرساالرى يا بدوى
 ديـد  بـا  دارد بسـيار  فاصـله  همسـرى  تك خانواده و شهرى اجتماع
،گـذرد  مـى  اروپا متمدن جامعه در گويا كه اى گونه به هم آن و حاد 
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 »".دانست خواهيم مطرود را آن شك بى كنيم، بررسى
  

 مرقـوم  خودشان رازينى، آقاى گفته طبق بر ايشان، كه است اى صفحه دو اين
 .بود حدود همين در اضافات مقدارى با بود نوار در كه نيز مطالبى. اند فرموده

 ايـن  در مـن  نظـر  و برداشـت  آيـا  كه است اين دوستان سؤال خوب،
 . مطلب لذي زمينه در و مطلب اصل زمينه در چيست؟ زمينه
 : كنيد دقت 

 بـراى  نقشش يك پيغمبر هر. دارند گوناگون هاى نقش بشر براى انبيا ـ1 
 بشـر  هـدايت  براى كه را الهى تعاليم و الهى هدايت كه است اين بشر
 و بـالغ :  ــ  رسـاند  مـى  او به و نهد مى او اختيار در است مفيد و الزم
 رساندن نقش نقش يك ناي .»المبين البالغ اال الرسول على ما و «تبليغ
 خلق؛ به الهى هاى پيام و خداوند تعاليم

 در كـه  هسـتند  اى جامعه يا قوم دهنده تكان بشيرند؛ و نذير پيغمبران، ـ2 
 . اند شده مبعوث جامعه آن براى يا جامعه آن
 كننـد؛  مـى  پـاره  را غفلـت  هـاى  پرده اند؛ دهنده تكان آفرينند؛ جنبش آنان

 كـه  اسـت  درسـت . است ديگر نقشى اين. كنند مى بيدار را زدگان خواب
 است؛ مستقل نقش يك خودش اما است، همراه اول نقش آن با نقش اين

 مشـاهده  آنهـا،  بـا  برخورد آنها، ديدار هستند، الگو هستند، مربى انبيا ـ3 
 و بشـير  مسـئله  از غير اين. است سازنده آنها، ايمان شهود آنها، رفتار
ـ  مسئله اين است، نذير  اسـت،  نيرومنـد  مغنـاطيس  ايـن . اسـت  هجاذب

 هنـوز  كـه  را هايى انسان توانند مى آنها. دارند كشش آنها. است كشش
 بـه  نرسـيده،  كفايـت  حد به آنها در حركتى خود و جنبى خود نيروى
 . است ديگرى نقش اين. بكشند خود دنبال

  رخىب اختصاصى هاى نقش به اين، بر عالوه .دارند انبيا عموم را ها نقش اين
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 . رسيم مى انبيا از
. بـود  عمـومى  تعاليم اول، بخش. الهى احكام: اند شريعت آورنده انبيا ـ4 

 انبيـاى  از بسـيارى  مثل ـ نياورد جديدى شريعت نبى يك بود ممكن
 را خـدا  پيـام  انـد؛  نبـى  آنهـا . نيسـتند  جديـد  شـرع  داراى كـه  گذشته

 امـا  انـد،  نـده كن جـذب  انـد،  آفـرين  حركـت  بشيرند، نذيرند، آورند؛ مى
 قـانون  آورنـده  كه برخى برخالف. نياوردند تازه قانون و تازه شريعت
 الهـى  نظـام  در تـازه  مقتضـيات  برحسـب  اى تـازه  قوانين بوده، جديد
 . آوردند

 يعنـى  باشند؛ امت زمامدار و سياسى رهبر و امام است ممكن انبيا ـ5 
 اجتمـاعى،  حركت يك بصورت افراد حركت شكل از را ها حركت

 بسازند نمونه جامعه و بياورند در ها جامعه دهنده تكان طوفان يك
 ايـن . بسـازند  نمونـه  جامعـه  كه نمونه، افراد و نمونه فرد تنها نه ـ

. نيستند امام انبيا همه و ـ است پنجم نقش اين. است ديگرى نقش
 آنان گوييم نمى. باشند امام نيست معلوم نيز مشرّع انبياى همه حتى
 داشـته  امامت نقش كه نيست ثابت ما براى گوييم مى اند؛ نبوده امام

 . باشند
 حـاال، . هستند گوناگون هاى نقش داراى انبيا كه كنيد مى مالحظه بنابراين،

 سـالمه  و اهللا صـلوات  ـ اسالم پيغمبر و اكرم نبى آمدن با و قرآن آمدن با
 ايـن  از يـك  كـدام  شـده؟  ختم چيز چه. است شده ختم گوييم مى ـ عليه
 شده؟ ختم چگونه و شده ختم ها نقش

 خـتم : يافتـه  پايـان  خلق به آن رساندن و خلق براى الهى پيام گرفتن ـ1 
 كـه  نيسـت  كسى اسالم پيغمبر از بعد ديگر يعنى. رسالت ختم نبوت؛
 .كند ابالغ مردم به و بگيرد را خدا وحى



 43    ) جلسه اول(شريعتي و مسئلة خاتميت 

 

 بـا  را مسـئله  ايـن  آمـده  شيعه كتب در كه فراوانى روايات بگويم بايد
 وحـى  نيـز  امـام  گويـد  مـى  اينكـه  براى كند؛ نمى اعالم يافته پايان پيغمبر

 روايـات  اين و. گيرد مى خدا جانب از وحى شكل در را علمش گيرد؛ مى
 بـن  محمد به منسوب» بصائرالدرجات «در بخصوص ـ است فراوان بسى
 .است آمده نيز كافى در آنها از بخشى. قمى صفار حسن

 نبوت ختم با مسئله اين واقعاً آيا كه دارد بحث جاى موضوع اين البته
 از بحـث  ايـن . نيست تازه بحث اين البته. نيست سازگار يا است سازگار
 هـم  هنـوز  و بـوده  مطرح اسالمى متفكران و دانشمندان ميان در ديرزمان
 .است مطرح
 بحثمـان  مناسبت به داريم دست در كه تحقيقاتى اين در ما زمينه اين در
 در. ايـم  داده صـورت  فراوانى كار ـ امام پيرامون بحث نه و ـ ىوح پيرامون

 چـه  بـه  ببينـيم  تـا  دارد ادامه هنوز كه است شده فراوانى كارهاى زمينه اين
 . است بحث جاى و است مسئله حال هر به ولى. رسيم مى نهايى نتيجه

 ؟يابـد  مـى  پايـان  پيغمبر با تبشير و انذار آيا. است بشير و نذير پيغمبر ـ2 
 نبـوت  مقـام  حـد  در و باشد نبوت مقام به مستمر كه تبشيرى و انذار
 . نيست طور اين تبشير و انذار اصل ولى است؛ بحث يك

 و الـدين  فـى  لِيتَفَقَّهـوا  طائِفَـةٌ  مِـنْهم  فِرْقَـةٍ  كُلِّ مِنْ نَفَرَ ال فَلَو
 1.يحذَرون لَعلَّهم اِلَيهِم اِذارجعوا قَومهم لِينذِروا
 رهسـپار  گروهـى  آنـان  از اى فرقه هر از چرا اما و: ترجمه
 قومشـان  نـزد  بـه  چـون  و كننـد  پژوهـى  ديـن  كـه  نشوند

 كنند؟ پيشه پروا تا دهند هشدار را ايشان بازگشتند
                                                           

 .122سوره توبه، آيه . 1
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 . كس همه. است تبشير و انذار دار عهده كس همه
 عمـل  و او ايمان كه است الگويى. است مغناطيس دارد؛ جاذبه پيامبر ـ3 

 پايـان  پيغمبر به امر اين آيا. آفريند مى كشش او تقواى و او رفتار و او
 .نه قطعاً يافته؟

 نقـش  در كسـى  عنـوان  بـه  را خـود  كه مسلمانى بخصوص مسلمانى، هر
 وظيفـه  اين شما همه ـ دهد مى قرار رهبرى و هدايت درجات از اى درجه

 را هـا  دل شـما  بـا  برخـورد  واقعـاً  و باشـيد  كشش اين داراى كه داريد را
 از يكى شك، بدون است؟ اين از غير. كند جذب خدا راه و خدا سوى به

 . است امام نقش همين شيعه نظر از امامت به مربوط مسائل ترين مهم
. اسـت  مشـرع  پيغمبـر . اسـت  پيغمبـر  بودن مشرّع نقش ديگر، مسئله ـ4 

 مسـلماً . اسـت  جديـد  كتاب آورنده همچنين و جديد شريعت آورنده
 يافتـه  خاتمـه  ــ  عليـه  سالمه و اهللا صلوات ـ اكرم پيغمبر با شنق اين

 و جديـد  شـريعت  آورنـده  كسـى  ديگـر  اسـالم  پيغمبـر  از بعد. است
 در كـه  اسـت  مسـلمى  نقـش  آن ايـن، . نيسـت  آسمانى كتاب آورنده

 كارگردان است، رهبر است، امام. بگيرد قرار توجه مورد بايد خاتميت
. اسـت  اسـالم  نظـام  كننـده  اجرا ،است امت زمامدار است، امت امور
 از يكـى  اين و نيافته پايان نقش اين اسالم پيغمبر وفات با شك بدون

 توجـه  آن بـه  بايـد  امامـت  بحـث  در كه است هايى نقش ترين اصولى
 آن بـر  سـنى،  و شيعه از اعم مسلمين، همه كه است نقشى اين. بشود
 پايـان  ــ  ليـه ع سـالمه  و اهللا صـلوات  ــ  پيغمبر رحلت با كه اند متفق

 .باشد  پذيرفته پايان كه ندارد معنى و نپذيرفته
 تـاريخ،  طـول  در پيغمبران دادم، توضيح و بردم اسم كه نقشى پنج اين از غير
 كـه  هايى نقش اين همه در ويژگى اين كه اند داشته ويژگى يك خاصيت، يك
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 دليـل  بـه  پيغمبـران  كـه  بود اين آن و داشت مى تأثير بيش و كم برشمردم
 در توانسـتند  مـى  داشـتند،  همـراه ) آيات (پيامبرى هاى نشانه خود با اينكه

 نبـود  هـم  نصاب حد در ايشان تحليل قدرت و انديشه قدرت كه كسانى
 پيغمبـر  ايـن  بپذيرند كه بيافرينند تر آسان و تر سهل را ايمان و معرفت اين
. يمگـوي  مـى  معجزات آن به ما كه است همان اين. است الهى رهبر و خدا
 كـار  ويـژه  هـاى  نشـانه  ايـن  كـه  داشتند اى ويژه هاى نشانه پيغمبران يعنى

 بـراى  گـوييم  نمى. كرد مى تر آسان حدودى تا مردم براى را رهبر شناخت
 اين [اما اند؛ داشته بگومگو هم ها نشانه همين روى كه دانيم مى چون همه؛
 براى اختصاصى هپشتوان يك پيغمبر يعنى كرد؛ مى تر آسان] را كار ها نشانه

 . داشت خود رهبرى
 اختصاصـى  هـاى  نشانه داشتن از برخوردارى نقش يعنى نقش، اين آيا
 پذيرفتـه  پايـان  اكـرم  پيغمبـر  بـا  مردم، به خويشتن رهبرى قبوالندن براى
 معجزاتـى  داراى نيـز  ائمـه  باشـد  معتقـد  كه اى شيعه اينجا در نه؟ يا است
 خود امامت ها نشانه آن كمك با كه ددارن قبيل اين از هايى نشانه و هستند

 داشـته  ادامـه  نيز ائمه در نقش اين گويد مى كنند، مى روشن مردم براى را
 نباشـند  معجـزه  بـه  قائـل  امـام  بـراى  و باشند شيعه يا كه كسانى و. است

) باشـد  او امامـت  دليل بخواهد كه اى معجزه يعنى قبيل؛ اين از معجزاتى(
 صـلوات  ــ  اسالم پيغمبر با نيز نقش اين كه دندمعتق طبعاً نباشند، شيعه يا
 . است پذيرفته پايان ـ عليه سالمه و اهللا

 در كـه  اسـت  اى مسـئله  كـنم  اشـاره  آن به بايد اينجا در كه ديگرى مسئله
 تكـوينى  واليت حوزه در كه مسائلى كليه. شود مى وارد تكوينى واليت حوزه
 ارتبـاطى  اينكه براى. است خارج خود خودبه ما امروز بحث از شود مى مطرح

 مرزهايى است؛ ديگرى مطلب و بحث يك آن. ندارد شده مطرح كه سؤالى با
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 ام، گفتــه مســئله ايــن مــورد در همــواره مــن. دارد ديگــر آهنگــى و ديگــر
 بـراى  دانـم؛  مـى  عمـومى  مجـامع  و محافل در آن طرح را خطا ترين بزرگ
 انسـان  كـه  دارد افتظر و است ظريف قدر آن مسئله اين شك بدون اينكه

 علـيهم  اهللا سـالم  ـ ما ائمه خود و دهد، مى قرار كفر و ايمان ميان مرز در را
 طـرح  قابل عموم براى مسائل گونه اين كه اند كرده توصيه مكرر ـ اجمعين
: انـد  كـرده  منع عموم براى را قبيل اين از مسائلى طرح روايات، در و نيست
 هـر  همـواره،  بينيـد  مى اينكه. است مسئله اين معرض در سخت اينكه براى
 وجـود  بـه  بـدفرجام  يـا  فرجام بى هاى جنجال شده، مطرح مسئله اين وقت
 اسـت  دليـل  همين به. است مسئله اين ذاتى خصلت همين از ناشى آورده،

 آقـا،  ام گفتـه  كـرده،  را سؤال، اين كس هر هميشه، ها، بحث تمام در من كه
 امامـت  از تـو  نيست؛ كردن مطرح قابل الًاص آقا امثال و آقا براى مسئله اين
 و بـردى  نتيجـه  چـه  فهمش قابلِ روشنِ مسلّمِ شأن آن در نبى نبوت و امام
 نقـش  ايـن  وارد خـواهى  مـى  حـاال  كـه  رسـيدى  كجا به و كردى عمل چه

 و. بيـافتى  شـرك  گـودال  در بفهمـى  اشـتباه  اگر ترسم مى كه نقشى بشوى؟
 باشـد،  بيداركننـده  و آفرين مسئوليت لعام تو براى اينكه جاى به هرحال، به

 . كاذب و جا بى كننده دلگرم و كننده دلخوش و باشد زا غفلت عامل
 فقـط  نـه  بنـده . بگذاريم كنار را مسائل اين دهيد اجازه كه است اين

 غيردوسـتان  و دوسـتان  سـؤاالت  قبيل اين به وقت هيچ بلكه اينجا، در
 جمـع  ميـان  در اسـت  حـث ب قابـل  اگر مسئله اين. داد نخواهم پاسخى
 فكــرى، بلــوغ و علمــى بلــوغ نظــر از كــه اســت بحــث قابــل رفقــايى

 و يكسـو،  از متعاليـه  حكمـت  و متعاليـه  فلسـفه  مباحـث  در بخصوص
 بتواننـد  [كه باشند رسيده حدى به ديگر، سوى از سنت و كتاب مباحث

 وقـت  چـه  پيچيـده  مسـائل  نوع اين به رسيدگى] .برآيند بحث عهده از
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 را خودمـان  حـاال  مـا  كه بوده مسلمان يك نخستين و اوليه اتواجب جزو
 ! بدانيم؟ آنها طرح به موظف
 و روشـن  مسـائل  آن سـراغ  بـه  بايـد  االن مـا  كه است دليل همين به
 يـك  راه و مسـئول  انسـان  يك تكليف تواند مى كه برويم فهمى كس همه
 بـود  ىمسائل همين قلمرو در اين و ـ بكند روشن را مسئول متعهد انسان

 .شد عرض كه
 اند بوده كه دورانى در انبيا و وحى نقش مورد در هم ديگر مسئله يك
 منبـع  و كمـك  انبيـا،  بـراى  وحـى  كـه  اسـت  اين مسئله آن. است مطرح

 جـارى  مسـائل  در آنهـا  امم و پيروان و آنها از كه بود معرفتى و شناخت
 و كلـى  ليمتعـا  آورنـده  تنها نه پيغمبر براى وحى يعنى. كرد مى دستگيرى
 و قـوانين  و نظامـات  بـه  نسـبت  شـناخت  آورنـده  تنهـا  نه و بود، اساسى
 امـت،  بـراى  پيغمبر طريق از و وسيله به و پيغمبر، براى بلكه بود، شريعت

 .بود مشكالت از قسمتى گشاى گره
 مسـائل  مـورد  در هايى وحى. بينيد مى قرآن خود در را مسئله اين شما
 بايـد  صرفاً ديگر رهبران كه مواردى در ىيعن. است آمده پيغمبر بر خاص

 بشناسـند،  را صـحيح  راه چيزهـا  گونـه  ايـن  و انديشـه  و تـدبير  كمك به
 رهبـرى  كـار  وحـى . برو راه اين از كه است شده وحى پيغمبر به بينيد مى
 نيازهاى از مقدارى بنابراين، است، كرده مى آسان بغرنج مسائل در را امت

 .است شده مى تأمين وحى طريق از نيز جارى مسائل در مردم شناختى
 فـالن  دربـاره  حتـى  ــ  پيغمبـر  بـر  كـه  بينيـد  مى مكرر اكرم پيغمبر سيره در

 مخفـى  نامـه  آن بفرسـت  اسـت؛  جاسوس زن اين كه شد وحى او بر جاسوس
 و كشـتن  عـازم  كس فالن يا. دربياورند گيسوانش الى از را او گيسوان در شده
 در وحـى  دستگيرى يعنى .اينها امثال و .كنند ابودن جلوتر را او بفرست توست؛ قتل
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 .است بوده كه است مسائلى آن از هم اين. جارى مسائل و جزيى مسائل زمينه
 يافتـه  پايـان  اسالم پيغمبر از پس شيعه غير نظر از هم وحى نقش اين
 .دارد وجود نيز ائمه براى نقشى چنين مشابه شيعه نظر از و است،

 هـا  انسـان  بگويـد  خواهـد  مى خاتميت «:گويد مى ااينج در اينكه حاال،
 هـدايت  و تعقل ماوراى از خودشان زندگى براى اند داشته احتياج تاكنون

 يونـان،  تمـدن  آمـدن  از بعـد  زمـان  اين در حاال شوند، هدايت بشريشان
 انسـان  مـذهبى  تربيـت  تـورات،  و انجيـل  قرآن، اسالم، تمدن روم، تمدن

 ايـن  اسـاس  بر انسان پس اين از. است يرفتهپذ انجام بود الزم كه تاحدى
 روى خـود  جديدى نبوت بدون و وحى بدون كه است قادر تربيتش طرز
 نبوت ديگر بنابراين كند؛ كامل را آن و بدهد ادامه زندگى به خودش پاى
 عبـارت  ايـن  در بگويـد؟  خواهـد  مى چه» .بيافتيد راه خودتان است، ختم
 خواهد مى آيا بگويد؟ گفتم بنده كه را مسائلى اين از يك كدام خواهد مى

 بناچـار  امروز كه مسائلى در كه بودند طورى مردم انبيا، بودن با كه بگويد
 نيـز  وحى كمك به احياناً روز آن بشود حل تدبير و انديشه كمك به بايد
. نيسـت  اى مسـئله  كـه  ايـن  بگويد، را مطب اين بخواهد اگر شد؟ مى حل
 عالمـت  را آن بخـواهيم  مـا  كه نيست لبىمط و است مفهومى مطلبِ اين

 . بگيريم اساسى انحراف
 انبيـا  بگويـد  و كنـد  ذكـر  را انبيـا  ديگـر  نقـش  آن خواهد مى آيا

 از ويـژه  هـاى  نشـانه  داشـتن  دليـل  به توانستند مى كه بودند رهبرانى
 را شـان  تعاليم و بقبوالنند مردم به تر ساده را شان رهبرى خدا جانب

 بـه  مستقيم دسترسى ديگر ها انسان امروز و د،دهن جاى مردم دل در
 صلوات ـ اكرم پيغمبر از كه جاويدى نشانه حتى ندارند؟ ها نشانه اين
 بـودنش  نشـانه  فهـم  كـريم،  قـرآن  يعنـى  هسـت،  ــ  عليـه  سالمه و اهللا
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 ــ  السـالم  عليـه  ــ  موسى عصاى مثل يعنى. دارد انديشه و تدبر به احتياج
. كنـد  قبـول  راحـت  و ببينـد  را آن هـايى  مچش و بياندازد را آن كه نيست
. انديشـه  و تعقـل  به دارد؟ چه به احتياج قرآن بودن نشان و بودن معجزه

 كـه  است اين سر بر بحث اگر ولى نيست؛ پيغمبر معجزات ساير نفى اين
 دانـيم  مـى  همـه  شـك  بدون بوده، چه پيغمبر نبوت اصلى نشانه و معجزه
 .است داشته هتكي آن روى اينكه براى بوده؛ قرآن

 آورده، خـود  با اسالم پيغمبر كه اى معجزه و آيت نشانه، كه مسئله اين
 مرحلـه  يـك  به كه است اى نشانه اش اصلى نشانه قرآن خود تصديق به و

 مسـئله ] نـه؛  [است؟ مبهمى مسئله دارد، احتياج انديشه و تعقل از تكاملى
 رحلـت  از عـد ب امـروز،  بايـد  بشر كه بگوييم بخواهيم اگر. است روشنى
 شـناخت  راه از خـدا  رسول نبوت و خدا راه شناسايى براى اسالم پيغمبر
 دارد نياز بيشتر تعقل به امر يك اين و بشود وارد قرآن بودن نشان و قرآن

 حـرف  آيـا  برسـد،  نتيجـه  ايـن  بـه  تا برود راه بيشتر خود پاى با اينكه و
  زنيم؟ مى هم خودمان كه است حرفى يا است اى زننده
 دوســتان. خاتميــت زمينــه در دارم جلســه ســه در بحثــى يــك نــدهب
 چنـد  بـه  مربـوط  نوار اين. كنند گوش و بگيرند را آن نوار بعداً توانند مى
 آن در. ام كـرده  خـارج  در را بحـث  ايـن  قبالً هم بار يك. است قبل سال
 توانيـد  مـى  بعـداً . ام گفتـه  زمينه اين در را مطالبى گسترده صورت به بحث
 .كنيد گوش و بگيريد

 را فـوق  مـورد  خواهـد  مـى  بگويد؟ خواهد مى چه مسئله اين بنابراين،
 بايـد  كـه  رسـيده  جـايى  به بشريت اصوالً نه، بگويد خواهد مى يا بگويد،
 بـرود؟  راه خـود  انديشـه  بـا  صـرفاً  و بگـذارد  كنـار  را وحـى  هاى آورده
  يك؟ كدام
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 اى مرحلـه  بـه  شـريت ب بگويد بخواهد اگر بگويد؛ را دومى اين بخواهد اگر
 الحـاد  ايـن  اسـت؛  كفر اين ندارد؛ انبيا هاى آورده به نيازى ديگر كه است رسيده
 بزنـد  را هـا  حـرف  ايـن  بخواهـد  كـه  كسى و. است قرآن از انحراف اين است؛
 همـه  ايـن  نوشـتنش  و سـخنرانى  و فعاليت طول تمام در تواند مى چگونه ديگر
 پيشـوايان  هـاى  گفته به همه اين تواند مى چگونه! كند؟ تكيه قرآن و اسالم روى
 سـو  يـك  از كـه  است مسخره كه اين! است عجيبى تضاد كه اين بپردازد؟ دين

 كنـار  را سـنت  و كتـاب  و حـديث  و قرآن بايد كه ايم رسيده جايى به ما بگويد
 هـر  كردن مربوط روى باألخره هايش نوشته مجموع ديگر سويى از و بگذاريم،
 شـده  انجام درستى نحو به ارتباط اين ايجاد حاال !بزند دور سنت و كتاب به مطلبى
. سـازد  نمـى  كـار  آن بـا  اصالً اين ولى. است ديگرى بحث غلط نحو به يا باشد

 است؟ سؤال جاى اين شود؟ فهميده چگونه بايد عبارت اين بنابراين،
 قـبالً  نـه  را انحرافـى  ارتـدادى  معنـى  ايـن  عبارت اين از شخصاً بنده
 عقـل  «هفتـاد،  صـفحه  مطلب همچنين و. فهمم مى حاال نه و بودم فهميده
 شـؤونى  آن در عقـل  نه، يا شؤون؟ همه در يعنى ؛»گيرد مى را وحى جاى
 ديگر اآلن و كرد مى كار آن در وحى آن از پيش كه گيرد مى را وحى جاى
 كـردم  عرض يكى؟ كدام بكند؟ كار آنها در بخواهد وحى كه نيست اصالً
 كـه  اسـت  مسـخره  گيرد، مى را وحى جاى مطلقاً عقل بگويد بخواهد اگر

 وحـى  سراغ هايش نوشته در بخواهد همه اين اى نويسنده و گوينده چنين
 و كنـد  توجيـه  و بيان را خاتميت بخواهد اگر و. برود وحى هاى آورده و

 خاتميـت  معنـى  فهـم  شك بدون بفهميد، چطور را خاتميت معنى بگويد
 شـما  خـود  حتـى . باشـد  بشر عقلى تكامل با طارتبا بى تواند نمى گاه هيچ
 ايـن  بگـويم  خـواهم  نمـى  من البته( گوييد مى طور نـاي معموالً ان،ـدوست

 اسـتدالل  ايــن  خــواهم  مـى  فقـط  اسـت؛  صـحيح  شمـا  معمول استدالل
 



 51    ) جلسه اول(شريعتي و مسئلة خاتميت 

 

 قـبالً  بشـر  گويد مى كه است اين نه مگر متعارف استدالل. )كنم ذكر را متعارف
 و تشـريعى  هـاى  نظـام  بايـد  كـه  بـود  عقالنـى  و فرهنگى تكامل از مراحلى در

 توانسـت  نظام آخرين كه رسيد جايى به ولى كرد، مى اداره را او قبلى هاى آورده
 خـوب،  گوييـد؟  نمـى  را همين شما مگر. كند كفايت هميشه براى را او و بيايد
 خاتميـت  در هرحـال  بـه  بشـر  عقالنـى  تكامل كه است همين سخن اين معنى
 . فهميد بايد جور چه را ها عبارت اين كه است اين مهم. دارد نقشى
 كـه  (ــ  شـده  آورده زوجـات  تعـدد  مورد در مسئله اين بر كه اى شانهن
 ـ) است چنان و است چنين زشتى اهانت چنين از ما عصر وجدان شك بى
 كـرده  عطـف  خاتميـت  مسـئله  به را بحث اين نويسنده و گوينده خود اگر
 او ولـى  ؛]بـود  وارد اشـكال  گـاه  آن [اند آورده هك پيوندى اين با هم آن بود،

 مقـررات  و قـوانين  همه آيا كه است ديگر اى مسئله اين. است نكرده عطف
 بحـث . است نسخ بحث. است بحث يك اين نه؟ يا است جاودانى اسالمى
 از نشـده؛  مطـرح  حـاال  كـه  نسخ بحث دارد؟ مسئله اين به ربطى چه نسخ
 يـك . بخوانيد را پنجم قرن اصول هاى كتاب برداريد رفقا. بوده مطرح قديم
 شـما  بـراى  مدرسـه  در و آورم مـى  وقت يك كه داريم مفصل اصول كتاب
 هـم  عامـه  از اسـت  خـوبى  بسـيار  اصـول . اسـت  پنجم قرن مال. خوانم مى

 ؛»؟لسنةبا الكتاب ينسخ هل «كه است شده مطرح بحث اين آنجا در. هست
 كتـاب  كننـده  نسـخ  توانـد  مـى  يثحد آيا شود؟ مى نسخ سنت به كتاب آيا

 كـه  بفرماييـد  آقايان، فهميد؟ مى چه مسئله اين از شما چه؟ يعنى اين باشد؟
 باشـد  كتاب ناسخ تواند مى حديث گفتيم ما اگر. فهميد مى چه مسئله اين از
 ارزنـده  استاد كه تقريرى همان با نسخ، بحث در شما مگر دارد؟ معنايى چه
) بـوده  هـم  قـبالً  تقريـر  اين چند هر (اند، گفته هزمين اين در نيز خويى آقاى
 حجـت  كه چيزى آن خدا، حجت اينكه يعنى نسخ كه فهميد مى اين از غير
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 كنـد  اعـالم  كه است، حجت كالمى هر است، حجت كه چيزى هر خداست،
. اسـت  افرادى عموم ساير مثل ؟]است رفته بين از [حكم يك زمانى عموم كه

 تخصـيص  شـبيه  افـرادى؛  تخصـيص  شبيه ،است زمانى تخصيص نسخ يعنى
 جـايز  سـنت  بـه  كتـاب  نسخ گويد مى كه كسى كه است اين نه مگر. ادوارى
 ــ  اسـت  صـحيح  سنت به كتاب عام تخصيص كه طور همان گويد مى است،
 است؟ صحيح سنت به نيز ازمانى عموم تخصيص ـ افرادى عموم
 در دارد، اتمنافـ  اگـر  دارد؟ منافـات  اسـالم  بودن جاودانه با نسخ آيا
 ايـن . اسـت  نسخ به مربوط مبحث اين. دارد منافات بگوييد بايد نيز آنجا

 .زمان بيان نه گردد، برمى موضوع بيان به حقيقت در مسئله
 ايـن . نيسـت  خوبى كلمه هم زمانى تخصيص كلمه اصالً معتقدم بنده

 گـويم؛  مى بودنش مستوفاتر عنوان به فرمودند، ايشان كه بيانى گويم مى كه
 اين آن و. داريم نسخ در تفصيل به ما خود كه است بحثى آن از مستوفاتر

 و گـردد  برمى موضوع بيان به اينها همه و تخصيص و نسخ اصالً كه است
 ايـن  زمـان  بگويـد  كـه  نيسـت  چنان يعنى نيست؛ ازمانى تخصيص نسخ،
 حرام محمد حرام و القيامة يوم الى حالل محمد حالل «زيرا شد؛ تمام حكم

 .»القيامة يوم ىال
 جزء گاهى زمان عامل. بود موضوعى چه روى محمد حالل ببينيم اما

 ؛»زمـان  «گفت نبايد البته. شود نمى موضوع جزء گاهى و شود مى موضوع
 .ندارد نقشى كه زمان چون محيطى؛ شرايط و خصوصيات گفت بايد

 و حكـم  موضـوع  تـر  دقيق بيان به گردد برمى حقيقت در نسخ بنابراين،
 و بـوده  معتبـر  و داشـته  دخالـت  حكـم  موضـوع  در كه شرايطى و فاتص

 كسـى  اگر باشد؟ اين منكر تواند مى كسى مگر. است نيامده لفظ در صريحاً
 !كند؟ مى معنا جور چه را كتاب به كتاب نسخ باشد، اين منكر بخواهد
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 بحثـى  داريـم  سـنت  بـا  سـنت  ميان در چيزى چنين ما اجماالً اينكه در
» لسـنة با الكتاب نسخ «عنوان تحت كه هم بحثى. بالسنة السنة نسخ: ـ نيست
 بيافتـد  راه لسـنة بـا  الكتـاب  نسـخ  اگر كه است اين اعتبار به هم آن هست،

 اينكـه  و كتـاب  بر حديث عرض شود مى ؛»اهللا كتاب على اعرضوها «گاه آن
 بـزرگش  مشـكل  هم اين. شناخت شود مى چگونه را كتاب مخالف حديث
. هسـت  زيـادى  مقـدار  به هم خاص و عام در مشكل اين كه ـ است همين
 رفقـا  بـه  خـواهم  مى هرحال به. بشوم اصولى بحث اين وارد خواهم نمى من

. اسـت  قرنـه  چنـدين  بحث بحث، اين. است خودمانى بحث اين كه بگويم
 كه است مباحثى همان جزو اين. است دارى ريشه گسترده بحث بحث، اين
 متحـول  شـرايط  و ثابت قانون مشكله بتوانيم تا بشود كار آن روى زياد بايد
 نـه  دسـتى؛  دم هـاى  حل اين نه سرپايى؛ حل اين نه ولى. كنيم حل آن با را

 اذهان بتواند كه حلى مستند، حل تحقيقى، حل بلكه اى؛ سليقه هاى حل اين
 قـانع  را ها دل و كند جلب خود به را جستجوگر منصف دانشمندان و علما
 آن بـه  يـابى  دسـت  و دارد فاصـله  خيلـى  سطحى هاى حل با كه حلى. كند

 .بكنيم را كار اين بايد ولى دارد؛ زحمت خيلى
 امثـال  و نبوت ختم با يا نبوت اصل با كه نيست اى مسئله مسئله، اين باز اما

 نكـرده  عمـل  خـوب  تعبيـر  در و مصـداق  بيان در مؤلف البته. باشد مصادم آن
 .داد خواهم توضيح حاال را آن و است مهم البته و است ديگرى بحث اين .است
 خواسـته  زوجـات  تعدد مورد در شريعتى دكتر آقاى كه اين ـ مصداق در
 بـه  مربـوط  و است راحت آن از ما زمان وجدان كه سرانگشتى و آسان خيلى
 شـريعتى  دكتر ام، گفته مكرر من. اوست خامى از حاكى است، قبيلگى شرايط
 روى زنـد؛  مـى  حـرف  قريحه روى است؛ شاعر باشد انديشمند آنكه از بيش
 ايـن . اوسـت  خطـاى  و انحـراف  تـرين  بـزرگ  اين و د؛ـزن مى رفـح سليقه
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. نكنـد  را كار اين ديگر كه خواستم او از و ام گفته هم او خود به را مسئله
 را وگو گفت اين من كه ـ رمضان آخرين ـ بود آخر هاى سال آن در اتفاقاً
 قول ايشان كردم، مطرح او با ساعته سه رىنف دو ديدار يك در تفصيل به
 و تـو  دارم؛ قبـول  مـن  گفـت  داشت من به كه ظنى حسن براساس و داد

 نظرتـان  بـه  كـه  هـايى  حرف نگذاريد كنيد؛ دخالت كنيد؛ نظارت تو امثال
 از ايشـان  كه گذاشتيم قرارى آنجا حتى. شود منتشر من از اصالً نارواست

 دوران آن ديگـر  اما بكند؛ را كار اين شنشر و سخنرانى از قبل بعد به آن
 .پذيرفت پايان
 مخـالف  آن بـا  موقـع  همـان  از مـن  كه است اى مسئله اين هرحال، به
 كـس  هـر  به نسبت و خودم به نسبت بلكه ايشان، به نسبت تنها نه بودم؛
 .بزرگ است گناهى گفتن، سخن رأى با اسالم، درباره. ديگر

 از غيـر  اين اما. برود كنار بايد اين بله؛ 1...الدين محق قيست اذا والسنة... 
 مسـئله  يـك  آن. دارد تصـادم  نبوت مسئله اصل با اين بگوييم كه است اين

 چنـين  مطلـب  ايـن  از جمـع  در مـن  بنـابراين، . ديگر اى مسئله اين و است
 كـه  شـده  تكيـه  نيز اى مسئله يك روى نوشته اين در.نفهميدم را اصطكاكى

 : كه شده تكيه مسئله اين روى نوشته اين در. مكن گوشزد را آن خواهم مى
 ركـن  كـه  وحى به نياز جهت ترين اصيل كه داشت توجه بايد اساساً «
 كـافى  تكـاملش  همـه  با عقل كه است اين دهد مى تشكيل را نبوت برهان
 .»بدهد نشان را آخرت و دنيا سعادت دقيق راه كه نيست
 بحـث  ما. كردم اعالم ضعيف و نارسا را دليل اين نبوت بحث در اصالً بنده
 امـا . هسـت  احياناً سنت در گرچه ـ نداريم سراغ قرآن در شكل اين به را نبوت
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 چـه  تا سنت صاحب به سخن اين استناد ديد و كرد بررسى را سنت بايد
 نظـر  نبوت مورد در من. اجتماعى مسائل در هم آن ـ است صحيح اندازه

 خدشـه  قابـل  كالمى هاى استدالل اين كشاندن ميان به با من. دارم ديگرى
) !كنيـد  دقـت  خوب (كه گويم مى را اين نبوت مورد در من. نيستم موافق

 تجربه و حس راه از شناخت قدرت و تفكر قدرت ها انسان ما به خداوند
 فطرى معارف هم مقدار يك. تحليل و تجزيه يعنى ـ است داده انديشه و

 .داريم شناخت بحث در كه بحثى همان مطابق حاال ـ داده
 از بايـد  زنـدگى  مطلـوب  راه و راسـت  راه يافتن در شك، بدون بشر،

 روشـنى  شـناخت  از بايد داريد؟ اين در شكى. بكند استفاده شناخت اين
. بكنـد  استفاده آورد مى دست به انديشه و تجربه تحليل و تجربه راه از كه
 بـه  اچـر  آقايـان  شـما  خـود . كنـيم  مى چنين ما همه. نيست شكى اين در

. بود شما راهنماى مطلوبى كالم] خير؛ [بود؟ وحى آمديد؟ حقانى مدرسه
 كرديـد؛  جوهـا  و پـرس  انداختيد؛ كار به را خودتان فكر شما شك بدون
  ... و هستيد و ايد بوده آنجا... و كرديد ها تجربه هم بعد

 ايـن  اصـالً . نباشـد  يا باشد است الزم اصالً وحى كه گويم نمى بنده
 يـا  باشـد  اسـت  الزم وحـى  آيـا  كـه  را بحث اين. دانم مى ئدزا را بحث
 اگـر  بشـر،  اين حاال گويم مى من. دانم مى زائد كالمى بحث يك نباشد،
 خـود  بر را آن از پيروى آيا آمد، دستش به الهى وحى به متكى معرفتى
 آيا. است كافى اين و گويم، مى را همين من نه؟ يا داند مى الزم و فرض

 دست به وحى وقتى يعنى داريم؟ احتياج ديگرى مسئله اتاثب به هم باز
 قطعى ضرورت آن، كردن دنبال و آن از پيروى ضرورت ديگر آمد، من

 ارزش از قاطعيـت،  نظـر  از وحـى  روشـنگرى  ارزش اينكه براى است؛
 دسـت  بـه  مـا  كـه  ديگـرى  هـاى  شـناخت  هـزار  در نـه  و نود و نهصد
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ـ  چراغـى  آنها اگر. است باالتر آوريم مى  اينهـا  اسـت،  ولـت  صـد  قـوه  هب
 كـه  شـود  مى پيدا شعورى با آدم آيا. است خورشيد اصالً ـ قوى نورافكن

 اما كند، استفاده شمع صد يا دستى قوه چراغ از راهش كردن روشن براى
 نكند؟ استفاده خورشيد از

 آن از كـارى  چـون  نيسـت؛  وحـى  لـزوم  اثبـات  وحى، در مسئله پس
 ما اگر چه؟ آخر خوب كرديم؛ اثبات را ىوح لزوم ما حاال. نيست ساخته
 بـدون  عامه نبوت از آيا است، الزم بشر زندگى در وحى كه كرديم اثبات
 اثبـات  را عامـه  نبـوت  ضـرورت  حـاال  است؟ ساخته كارى خاصه نبوت
 اسـت؟  سـاخته  كـارى  آن از آيا مانديم، لنگ خاصه نبوت در ولى كرديم
 كـه  اسـت  ايـن  معناش و! دانم نمى است؟ نبى كسى چه پرسيم مى خوب،
 !هرگز. نيست ساخته كارى عامه نبوت از خاصه نبوت بدون
 اهللا صـلوات  ـ اهللا رسول كه فهميدم يعنى شد، اثبات خاصه نبوت اگر و

 وقتـى  داريـم؟  عامه نبوت به نيازى چه ديگر خداست، نبى ـ عليه سالمه و
 .تاس روشن من براى او از پيروى ضرورت است، نبى او كه فهميدم

 تـا  بيـنم  نمـى  مطـرح  را برهان اين نبوت بحث در اصالً بنده بنابراين،
 ماالعصـفور  «.رسـد  مـى  آسـيب  برهـان  ايـن  بـه  ها بحث اين با كه بگوييم
 باشـد؟  چـه  ديدنش آسيب كه هست چه اصالً كالمى برهان اين! »فدمه؟
 كالمـى  هـاى  برهان اين به روايات از بعضى در احياناً گفتم، چنانكه البته،
 هـاى  بحـث  ايـن . بشـود  كـار  روايـات  آن روى بايـد  ولى شد؛ اشاره نيز

 كارهـاى  كـه  گـوييم  مى رفقا شما به االن چرا. دارد برنمى شوخى اعتقادى
 هم خيلى و ـ بشود كار اينها تمام روى بايد اينكه براى داريم؟ زياد نشده
 هـاى جا بـه  و ايـد  شده آشنا الحديث علم با ديگر شما االن. بشود كار بايد

 چـه  ببينيـد  اسـت؟  غوغـايى  چـه  حـديث  بينيد مى. ايد رسيده اش شيرين
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 در امـا . دارد برنمـى  شوخى حديث با رفتار! افتد مى سنديت از هايى كتاب
 اين به نبوت بحث استناد كه اين بر دليلى و اى آيه قرآن در شما آيا: قرآن
 حجـة  اهللا علـى  للنـاس  يكون لئلّا «ماند مى كنيد؟ مى پيدا شود مطرح شكل

 . ندارد بحث اين به ربطى و است ديگرى بحث كه ،1»...بعدالرسل
 و مطلــب ايــن پــاى اصــوالً مــا اينكــه كنيــد مــى مالحظــه بنــابراين،

 اگـر  البتـه، . نيست روا چندان كشيم، ميان به اينجا در را اش پذيرى خدشه
 وحى از نيازى بى مطلب نويسنده، سخن از كه باشد قرار اگر و بشود قرار

. وحـى  از نيـازى  بـى  بلكـه  جديـد،  وحـى  از نيـازى  بى نه (ـ شود مطرح
 تكيـه  كـه  جديـد  وحـى  از نيـازى  بى است، مسئله يك وحى از نيازى بى

 ـ) است ديگرى بحث است مربوط خاتميت به و است آن روى نويسنده
 .بود ها صحبت اين جاى البته

 شـان اي بـاز  كـه  هـم  ايـن  ــ  بكـنم  اينجـا  گيرى نتيجه يك من حاال،
 كـه  را ايـن  ،»برسـد  سازش و صلح به نتوانسته امروز بشر «كه اند نوشته
 مسئله يك شناخت گويد، مى! گويد مى كتاب همان در هم نويسنده خود
 نقـش  در انبيـا  گويد، مى و. است ديگرى مسئله شناخت كاربرد و است

 هـا  مسـلمان  ما مگر. شناخت كاربرد نقش در نه اند، مطرح فعالً شناخت
 كـه  ايم خورده دنيا اين در پخى چه هستيم برخوردار قرآنى وحى زا كه

 ما جنگهاى آقا؟ ايم كرده چه ما اند؟ كرده غلطى چه ديگران بگوييم حاال
 راه را هـا  جنـگ  ايـن  و زنيم مى هم سر توى داريم االن ما رفته؟ بين از
 با ما بگوييم وقت آن. بلعد مى را ما همه نشسته آنجا يهودى اندازيم، مى

 و صـلح  بـه  كـه  اسـت  اين هدايت از منظور اگر ـ يافتيم؟ هدايت قرآن
 هيچ .است شناخت وقت پس است، شناخت منظور هم اگر .ايم رسيده صفا
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 ايـن  نبايـد  پـس . باشـد  شـناخت  نفى بر دليل تواند نمى فساد بودن وقت
 .باشد آمده طنز صورت به آنجا در استدالل

 وارد هـا  نوشـته  از بخـش  ايـن  بـر  جوانبش عجمي با را نقد اين من بنابراين،
 مصـباح  آقـاى  جانـب  بـه  مكرر من ـ اينكه گيرى نتيجه. كنيم گيرى نتيجه. نيافتم
 بيشـتر  رسيدگى به احتياج كه هايى بحث اين چرا عزيز، برادر ام گفته. ام گفته هم
 مبـادا  بگوييـد  كنيـد،  عنايـت  و محبـت  اگر شما شود؟ مطرح طور اين بايد دارد
 قبـول  شـما  از راحـت  خيلـى  بفهمـد،  را غلـط  معنـى  ايـن  نوشته اين زا كسى
 انجـام  هم را كارتان ايد؛ كرده هم هدايت آيد؛ نمى وجود به هم جنجالى كنند؛ مى
 نـه،  يـا  (ــ  اسـت  ممكـن  هست؛ عبارت اين نوشته اين در آقا، بگوييد. ايد داده
 غلـط  برداشـت  ناي نوشته اين از اى عده ـ) »است ممكن «نه» است واقع «اصالً
 غلـط  برداشـت  اين و ندارد؛ نيازى وحى هاى آورده به امروز بشر كه اند كرده را

 تعبيـرى  چنـين  آيـا  كنـد؟  مـى  پيـدا  اشكالى مگر بگوييد؛ طور اين خوب،. است
 آيـا  بيـاورد؟  در اشـتباه  از را مـردم  توانـد  نمـى  كنـد؟  هدايت را مردم تواند نمى
 كند؟ نمى تحريك را تعصبات كمتر كردن، بيان را مسئله گونه اين

 در مـن  بحـث . نيسـت  مصـباح  آقاى جناب بحث اينجا در من بحث
 پـانزده  ــ  ده ديدار اين در هم ايشان به. است مدرسه طالب شما با اينجا
 ـ است مدرسه تربيتى روش بحث بحث، آقا، گفتم. كردم عرض قبل روز
 همـين  م؛زنـي  مـى  حرف صريح هم با كه هستيم دوستى ايشان با ما چون
 حرفـى  زنـم،  مى حرف دارم كه هم حاال همين. است طور همين هم حاال
 . زند مى دوست با دوست كه است

 وگرنـه  بياييـد،  بـار  اسـلوب  ايـن  با توانيد نمى مدرسه طالب شما گويم مى
 اى مدرسـه . باشم سهيم كارها در اى ذره اى مدرسه چنين در توانم نمى بنده الاقل
 كـه  كنـد  تربيـت  متعصب جا، بى پرخاشگر لجوج، انانس مشت يك بخواهد كه
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 چـه  صورت اين در دارد؟ ارزشى چه بزنند حرف كلمه دو همه با نتوانند
  اى؟ انگيزه چه به اند؟ كرده حق به و اسالم به خدمتى

 بـيش  يـا  بار ده قدوسى آقاى جناب شده، عرض دوستان شما به مكرر
 گـرو  در مـان  دنيـاى  از اى ذره كه نيستيم آنها از ما اند، گفته شما به بار ده از

 مدرسـه  خـاطر  بـه  بنده. كار سراغ بياييم دنيا خاطر به تا باشد حقانى مدرسه
 طـور؛  همين نيز قدوسى آقاى جناب! است؟ دنيايى چه اين. شوم مى مريض
 مـا . طـور  همين هم مصباح آقاى جناب طور؛ همين هم جنتى آقاى جناب

 شـما  بـراى  زحمت چقدر مصباح آقاى خود. منيستي آنجا دنيا منظور به كه
 كشـيدند؟  شما كارهاى براى و شما تدريس براى زحمت چقدر و كشيدند
 دنيـا  مسـئله  پـس . بودنـد  ناراحـت  مـدتى  كه بود پيرارسال ـ پارسال همين
 گـويم  مـى  من. بكنيم خدمت احساس ما كه است اين مسئله مسئله،. نيست
 آور، انصاف اسالم منصف، نسانا كه است اين مدرسه در خدمت اول شرط
 منطقـى،  منصـفانه،  بايـد  برخوردهـا . بگيرد پا مدرسه در آور، انصاف تشيع
 جمود، تعصب، تحجر،. باشد دادن گسترده فكر امكان روشنگر، متين، آرام،

 توانـد  نمـى  هرگز تاختن، و آوردن محدود هاى چارچوب در زود را مطالب
 چنين اگر. نيستم مدرسه اين از دهبن هست، اگر. باشد مدرسه تربيت آهنگ
 حقـانى  مدرسـه  كـه  بفرماينـد  اعـالم  مـا  رفقـاى  هسـت،  مدرسه در چيزى

 عنـوان  به دوستان شما با ديدارمان آخرين باشيد مطمئن است؛ اين رسالتش
 انسـان  خـواهيم  مـى  مـا . ديگـر  ديـدارهاى  در مگـر  ــ  بـود  خواهد مدرسه

 چگونـه  آقايـان  شـما . تاس حق شناخت پى در كه بياوريم؛ بار جستجوگر
 بالغ قدر آن جزئياتش، تمام در حق، شناخت براى را خودتان فعلى معارف

 هـم  بـه  رفقـا  شـما  ام شـنيده ! كنيـد؟  مـى  پرخاش هم به قدر اين كه دانيد مى
ــى پرخــاش ــد م ــ كني ــى ولنگــارى اصــالً ـ ــد م ــى .كني ــه راه ولنگــارى كِ  ب
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  كنيد؟ مى استفاده نگارىول حربه از شما كه است حق به ها انسان آوردن راه
 ام گفتـه  خـودم  چـون  را مطلـب  ايـن  گويم نمى من كنيد، مى مالحظه

 حـدودى  ايـن  در مطلـب،  اين ولى. گويم نمى چيزى چنين. است درست
 و مـن  ميان الاقل كه اى مسئله بايد چرا. است طرح قابل گفتم، من كه هم

 شـكل  ناي به است طرح قابل برداشت دو صورت به مصباح آقاى جناب
 را كـار  ايـن  نبايـد  نيز من متقابالً، طور همين. است اين من سخن درآيد؟
 نبايد هم من بكنند؛ را كار اين نبايد مصباح آقاى فقط كه گويم نمى. بكنم
 ديگـرى  كس بكنند؛ چنين نبايد هم قدوسى آقاى جناب بكنم؛ را كار اين
 از و اسـت  ارافكـ  و آراء سالم برخورد جاى مدرسه. بكند چنين نبايد هم
 لطمـه  افكـار  و آراء برخـورد  سالمت به بخواهد كه اى شيوه و آهنگ هر
: ماسـت  شـعار  اين كنيد؛ دقت خوب] ... [شود مى جلوگيرى بشدت بزند

 .است افكار و آراء سالم برخورد جاى مدرسه
 شـما  بـه  ديـدار،  دومـين  يا اولين در من، كه نبوديد دوستان شما همين مگر

 كارهـاى  از مصـباح  آقـاى  جنـاب  منطقى انتقاد برابر در چرا تمگف و كردم انتقاد
 اشـتباه  اگـر  ــ  رفتـه؟  يادتان مگر دهيد؟ مى نشان جا بى حساسيت شريعتى دكتر
 شـعار  ايـن  دانيـد،  مى. است طرفينى مسئله اين. بود راوندى آقاى منزل در نكنم
 دوران مـام ت شـعار  ايـن  .گـويم  مـى  را آن حاال من كنيد فكر كه ـ نيست من امروز
 ايـن  فهميـدم  كه وقتى از. است شده سپرى شعار اين با من عمر. است من عمر
 بـه  اسـت،  مضـل  باشـد  هادى اينكه جاى به طلبگى جدالى جنجالى هاى شيوه
 قـم  طـالب  تـرين  فريـادكش  و تـرين  بحـاث  از بنده چون .كردم رها الهى توفيق
 رفقـا  بـا  شبيرى قاموسىآ آقاى با وقتى كفايه، بحث در فيضيه، مدرسه در. بودم

 مدرسـه  تمـام  در بنـده  فريـاد  كـرديم،  مـى  بحـث  و نشستيم مى كتابخانه جلوى
 م،ـبفهميـ  را رـهمديگ حرف واهيمـخ مى ما ى؟ـچ كهـ ! حماقت !اقتـحم .پيچيد مى
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 شد من حال شامل مرحله يك در الهى توفيق بزنيم؟ هم سر داد چرا پس
 حـرف  به بزنيم؛ را حرفمان آرام بايد ام. ]كنم رها را شيوه اين [بتوانم كه

 حرفت بگوييم نشده تمام من حرف هنوز اينكه نه. بدهيم گوش همديگر
 كنيم مالمت را او زد حرف كسى اگر يا! كن گوش را جوابت فهميدم، را
 هـر ! زنـى؟  مـى  حرف كه بودى ها آدم جزو هم تو زنى؛ مى حرف چرا كه

 كـه  بگـذاريم  ايـن  بر را بنا! يانآقا. انسانى هر. بزند حرف دارد حق كسى
 . بگذاريم احترام يكديگر، عقيده به يكديگر، انديشه به يكديگر، سخن به

 دو هـر  بـه  و كـالس،  دو صـورت  بـه  گروهمان دو هر به متقابالً، من
 را شـما  همـه  گويم نمى. دارم انتقاد نظر دو صاحبان صورت به گروهمان

. گـويم  نمـى  را افـراد  تـك  كت. است گروه دو هر منظورم دانم؛ مى مقصر
 و شـيوه  واقعـاً  كـه  باشـند  كسانى گروه دو اين افراد ميان در است ممكن

 صـورت  بـه  مـن . باشـد  اسالمى و سالم وگوشان گفت و بحثشان كارشان،
 نشان ام ديده كه را برخوردهايى و ام شنيده كه مطالبى چون گويم مى گروه
 كـرديم  مـى  فكر ما كه ىسطح آن از خيلى هست آنچه كه بوده اين دهنده
 آنچه. است تر پايين خيلى شويد، مى نزديك آن به يا ايد، رسيده آن به شما
 االن كه موضوعى اين روى من نه كه است اين گويم مى مورد اين در من

 ايـن  و عبـارت  ايـن  و مطلب اين شوم مدعى كه دارم تكيه قدر اين گفتم
 اسـتناد  به را مصباح آقاى جناب نه و بگويد، خواهد نمى اين جز نويسنده

. باشـند  داشـته  تكيه امر اين بر كه دانم مى چنين اند فرموده بيان اينجا آنچه
 توانيـد  مـى  اين استناد به شما كه فرمودند ايشان كه است اين فرض چون

 همـراهش  داشـت  وجود ديگرى دليل اگر. است منحرف نويسنده بفهميد
 بـه  بلكـه  يافـت،  نخـواهيم  راه انخودمـ  تنهـا  نه ما] ... [.كردند مى اضافه
 بود؟ راهبر و رهبر كى نيافته ره .بود نخواهيم هم ديگران راهبر خود خودى
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 انتقـاد . سـازنده  انتقاد اما كنيد؛ انتقاد يكديگر از رفقا شما دارم دوست من
. باشـيد » المـؤمن  مـرآت  المؤمن «دارم دوست. دوركننده نه كننده نزديك

 پرخـاش  بـودم؟  كـدر  مـن  آيـا . بردم لذت ترابى آقاى از امروز واقعاً من
 مـؤمن  مـن  اگـر  ــ  باشـى  من مرآت بايد هم تو عزيز، ترابى آقاى كردم؟
 نقـد  نـه  آفـرين،  جماعـت  نقـد  كننـده،  تعيـين  نقد سازنده، نقد اما. باشم

 بكنيم؟ خواهيم مى چه كجاييم؟ در كجاييم؟. پراكنده جماعت
 كـنم  طـرح  را ديگـرى  مسـئله  اينكـه  بـه  من امروز كه پيداست چنين

 دكتـر  مرحـوم  دربـاره  را خـودم  برداشـت  كـه  گفتم اما و] ... [.رسم نمى
 : شود نگاه است ممكن ديد سه به شريعتى دكتر به. كنم بيان شريعتى

 يـك  بـراى  الزم شـرايط  همه نصاب حد واجد و الشرايط جامع محقق ـ1
 مـؤثر  علمى هاى صالحيت كه مجتهد صاحبنظر و محقق شناس اسالم

 آن بـر  عالوه و آورده دست به است معمول ها حوزه در كه آنچنان را
 هـاى  حـوزه  محققـان  كه نيز را ديگر الزم هاى صالحيت ها، صالحيت

 بـر  و كـرده  كسب نيستند برخوردار آن از نصاب حد در معموالً فعلى
 از كـه  يافتـه  توفيـق  اى محققانه هاى نوآورى به نتيجه در و افزوده آنها

 حـال  عـين  در عصر نيازهاى به گو پاسخ و زنده و نو ختىشنا اسالم،
 . آورد دست به مستند و تحقيقى

 نسـبت  به را ديدى چنين بنده. است شريعتى دكتر مرحوم ديدن نوع يك اين
 خـودش  با كه اى مالحظه قابل آشنايى با بلكه ندارم، تنها نه و ندارم؛ ايشان به
 . كنم مى رد و دانم مى نابجا و آميز مبالغه بسيار را ديد اين دارم كارهايش و
 كـه  مفسـد،  و )فاسـدالعمل  و فاسدالعقيده( فاسد و مغرض است اى ندهنويس ـ2

 مرحـوم  به نسبت را ديدى چنين من .كند مال لجن را تشيع و اسالم خواسته مى
 و هـا،  معاشرت در چه دارم، او احوال از كه هايى آشنايى با .ندارم دكترشريعتى

 



 63    ) جلسه اول(شريعتي و مسئلة خاتميت 

 

 او بـا  حـاال  تـا  جـوانى  از زيـاد  خيلى كه كسانى از چه و ديدارها چه
 اعتمـاد  مـورد  دهند مى كه هايى گزارش نظر از و بودند نزديك معاشر

 هـايش  نوشـته  و ها كتاب از مقدار آن بررسى نظر از چه و هستند، من
 را او داشتم، او با كه حضورى وگوهاى گفت مقدار آن و ام خوانده كه

 . بميا نمى و نيافتم چنين
 كـه  هـايى  كتـاب  حد در را اسالم كه آرام بى جستجوگرى و كاوشگر) الف ـ3 

 و شـده  نوشته شيعى و اسالمى گوناگون هاى زمينه درباره اخير هاى دهه در
 سـؤاالت  بـا ) ب. است شناخته مى شده ايراد زمينه اين در كه هايى سخنرانى

 آشـنايى  خـود،  زمان كرده تحصيل جوان بخصوص جوان، نسل نيازهاى و
 در آنچـه  در را نيازها و ها سؤال اين از بسيارى پاسخ(ج. است داشته فراوان
 اجتمـاعى  علـوم  بـه ) د. اسـت  نيافته شنيده و خوانده ها سخنرانى و ها كتاب
 ايـن  پاسـخ ) ه. آورده رو نيازهـا  و هـا  سؤال اين به پاسخ يافتن براى معاصر
ـ ) و. نيافته هم آنها در را نيازها و ها سؤال  و دل در كـه  دارى ريشـه  پيونـد  اب

 و پيـامبران  بخصـوص  اسـالمى،  برجسـته  هاى چهره و اسالم با احساسش
 تشـكيل  را نخسـتين  شيعه كه قهرمانانى و ـ اجمعين عليهم اهللا سالم ـ ائمه
 را آنچـه ) ز. اسـت  پرداختـه  اسـالم  بازشناسى به ديگر بار داشته، دادند، مى

 ــ  نقـد  راه آنكه بى نبرد؛ گور به خود با تا كرده، عرضه و گفته نوشته، يافته،
 .بداند شده تمام را اسالم بازشناسى كار و بسته را آنها ـ اساسى نقد حتى

 ايـن  در كـه  كـنم  مـى  اضـافه  و. بيـنم  مـى  چهـره  اين در را شريعتى دكتر بنده
 و اى قريحـه  كـار  از مستندش تحقيقى كار و دارد فراوان هاى خامى بازشناسى

 و اى سليقه هاى برداشت اين در او كه دانم مى من. است كمتر ربسيا اش ذوقى
 هـم  ضررها باشد، همراه انحرافات و اشتباهات و خطاها با تواند مى كه ذوقى
 عده براى هايى جاذبه و سودها ها، زدن ضرر اين كنار در اما. زند مى يا و ـ زده
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. دارد و شـته دا تشـيع  و اسالم سوى به جوان پسر و دختر افراد از زيادى
 بـه  مسـئله  ايـن . دانـم  نمـى  اسـت؟  بيشـتر  كـدام  سـود  و ضرر اين از آيا

 و كتابهـا  وسيله به كه كسانى من، آگاهى دايره در. دارد احتياج آمارگيرى
 انـد  آورده رو اسـالم  بـه  و انـد  شده آشناتر اسالم با شريعتى هاى سخنرانى
 ايـن  بـه  مسـتند  نانحرافشـا  و باشند شده منحرف كه كسانى اما. فراوانند
 شناسـايى  ايـن  ولـى . نيست چندان من، شناسايى دايره در باشد، ها نوشته
 ممكـن  باشـد،  ايـن  عكـس  مصباح آقاى شناسايى است ممكن است؛ من

 بنـدى  جمـع  يـك  ايـن . باشـد  ايـن  عكـس  ديگـر  دوستان شناسايى است
 .شود مطرح فرد يك شناسايى دايره در تواند نمى و است تر وسيع

 موضــع او كارهــاى و شــريعتى دكتــر برابــر در مــن موضــع خــوب،
 نـه  و كـردن  مـال  لجـن  نـه  كردن، لگدكوب نه است؛ صحيح بردارى بهره

 خـدمت  در اى سـرمايه  از اسـتفاده  حسن بلكه بردن؛ باال و كردن ستايش
 هـاى  نقطـه  تمـام  بـراى  كـارى  محافظه كمترين بدون روشنگرىِ با هدفى،
 روا را آن و ام نكرده كارى محافظه نتاكنو زمينه اين در من كه ـ او ضعف
 دوسـتان  و شـده  مطرح دكتر از اى نوشته هر در ضعفى نقطه هر. دارم نمى
 در و اسـت  خـوب  ام گفتـه  بـوده  خوبى سخن كه جايى در اند، داده نشان
 و. اسـت  خـام  اسـت،  غلـط  خطاسـت،  ام گفته بوده بدى حرف كه جايى
 خطاسـت؛  روشت اصوالً كترد كه گفتم هم ايشان خود به و ام گفته مكرر

 كه است موضع اين موضعم ولى. كن كامل را روشت دارد؛ نقص روشت
 دكتـر  هاى نوشته در انصافاً چون كرد؛ بردارى بهره او كار مجموعه از بايد

. بسيار خطاهاى كنار در ـ است فراوان مؤثر و خوب زيبا، جالب، تنبهات
 يــك جــاى هبــ حــاد گيــرى موضــع يــك در دليلــى و ضــرورت هــيچ و

 .بينم نمى نقاد گيرى موضع
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 آقـاى  جنـاب  كـردم،  اعـالم  مصـباح  آقـاى  جنـاب  به صراحت با من
 خواهم سالم نقد شريعتى دكتر برابر در من بگويم، شما به اجماالً! مصباح
 سـازنده  نقد نيز. داشت خواهم هم اين از بعد و ام داشته چنانكه ـ داشت
 داشـتم،  دسترسى او به كه حدودى تا بود مى او خود اگر و ديگران، براى
 .او خود براى سازنده نقد

ــه» ســازنده «ايــن ــادا گــويم، مــى ك ــا مب  و علمــى تفــرعن آن از رفق
 را كلمـه  ايـن ! هرگـز . بيزارم آن از من كه ـ كنيد استنباط را منشانه محقق
 در هسـتم،  مسـلمانى  يـك . گـويم  نمـى  جـويى  برتـرى  صـورت  به هرگز

 نقـادى  بيـنم،  مـى  هـا  نقص ديگر فرد يك ارك در دارم، مطالعاتى حدودى
. باشـد  بنـده  پيـرو  بايـد  او و هستم او رهبر بنده اينكه نه. كنم مى سازنده
 عمـرم  طـول  در را اى رابطه چنين احدى، با كس، هيچ با هرگز من! هرگز

 و ديگـران  بـراى  سـازنده  نقـد  من منظور رو اين از باشم داشته نخواستم
 گيـرد،  قـرار  بـردارى  بهره مورد تواند مى و آورده او آنچه از كننده استفاده
 شـده  مطرح مسائل در نظر صاحب كافى اندازه به را خودتان اگر و. است
 فقـط  نه ـ دهم، مى هشدار آقايان به دانيد، نمى شريعتى دكتر هاى كتاب در

 ديگـر  نويسـندگان  از بسيارى هاى كتاب ها، كتاب همه بلكه او، هاى كتاب
 خـوددار  ديگـران  براى آنها مطالب نقل در بايد كه ـ است طور همين هم

 نقـل  مردم همه براى را شريعتى دكتر مطالب همه نداريد حق شما. باشيد
 چون نداريد؛ حقى چنين. بدهيد قرار ما هاى جوان فكرى خوراك و كنيد
 .نداريد حق شما. است زياد خيلى خطا

 فقـط  موارد، همه در لكهب او، هاى كتاب مورد در فقط نه گفتم، چنانكه شما،
 اى ذره كـه  چيزهـايى  مبـادا . باشـيد  مـردم  براى دين محكمات حامل داريد حق
 ! كنيد نقل مردم براى باشد، كه كسى هر از دهد، مى متشابهات بوى
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 و بنـده  بـراى  اگـر  و. بپرسـيد  اسـت  درنـگ  جـاى  دانيد مى كه را مطلبى
 كـه  قائليـد  الحيتىص هستند شما دسترس در قم در كه ديگرى عزيز دوستان

 كـه  بپرسـيد، . كنيد مشورت. ام آماده ميل كمال با كرد، مشورت آنها با شود مى
 قـول  هـم  بنـده  چيسـت؟  نظـرت  هسـت،  كتـاب  فـالن  در مطلب فالن مثالً
 نظـر  و باشـم  داشـته  ذهـن  حضـور  هـا  كتاب مسائل همه درباره كه دهم نمى

 و دانـم  نمى شما مثل هم بنده بگويم شما پاسخ در است ممكن. بدهم خاصى
. باشـيد  شـنيده  مكـرر  من از را» دانم نمى «اين اميدوارم. كنم مطالعه بيشتر بايد
 .او آثار و او كارهاى و شريعتى دكتر مرحوم درباره من كلى موضع هم اين

 كـار  چـه  كـرده،  مـى  كـار  چه اينكه و افراد شخصى صفات درباره اما
 كنـار  را هـا  حـرف  ايـن  ه؛نبـود  چـه  بوده، چه اش دينى مباالت كرده، نمى

 !بگذاريد
 ال و قـال،  مـا  الـى  انظـر  «قاعده مشمول دينى سخنان كه دارم قبول من
 امـا  ــ  دارد قبـول  را ايـن  ظـاهراً  هـم  دكتر خود ـ نيست» قال من الى تنظر

 هـاى  داورى در اسـت،  دشوار براستى آنها از اطالع كه را، خصوصى مسائل
 خواهـد  مى واقعاً انسان وقتى يك هالبت. است غلطى كار كشيدن پيش فكرى
 آدمـى  چگونه» قال من «نظر از است، چنين او» قال ما «كه آقايى اين بفهمد
 ايـن  به ها، گفته به شايعات، به نبايد اما برود، شناخت دنبال به بايد او است
 اسـالم  كـه  اسـت  همان اين. است خطرناك زيرا بدهد، اثر ترتيب ها، حرف

 . اند كرده نهى سنت و قرآن كه است همان اين كرده؛ نهى را آن
 نـه  مثبـت  نه ندارم؛ نظرى هيچ خصوصى رفتار نظر از دكتر درباره بنابراين،

 انديشـه  و افكـار  و آثـار  مجموعـه  دربـاره  كـردم  عرض آنچه. كدام هيچ منفى؛
 در بلكـه  داشـت،  هـا  خـامى  اسـالم  به مربوط هاى زمينه در تنها نه دكتر. اوست
 مسـئله  فالن كه كرد مى خيال راحت خيلى هم جهانى اقتصاد به مربوط هاى زمينه
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 درحدود كه وگويى گفت آخرين در حتى. است شده تمام ديگر اقتصادى
 . گفت مى را همين داشتيم پيش ماه يازده ده،

 روح و شـاعريت  همـان  بـر  نقـد  كـه  ـ بود دكتر بر هم ديگر نقد دو
ـ  و نابجـا،  هـاى  پرخاشـگرى  يكى: ـ اوست حساس  بـه  حـد،  از بـيش  اي
. مفـرط  هـاى  ستايشـگرى  ديگـرى  و هـايش؛  نوشته و ها گفته در ها، چهره
 كنـد  مـى  توصـيف  او كـه  اباذرى بيند مى او هاى نوشته از بعضى در انسان
 عرض اول كه است همانى اين. است باالتر) ص(محمد از قدم يك انگار
 شـاعرى . بود شاعر باشد انديشمند آنكه از بيش من نظر به دكتر كه كردم
 و سرشـار  اى قريحه با متالطم و وسيع و لطيف و ظريف احساس كه بود

 خواسـت  وقتـى  ايشـان  گفـتم،  كـه  شبى همان در. داشت فراوان ذكاوتى
 همه خوبان آنچه (داريم يكى در را جهان اين هاى خصلت همه ما بگويد
ـ  بايـد  مسـلمان  يك كه حالى در. السالم عليه ـ على سراغ رفت ،(دارند  هب
. كـرد  مـى  تواضع برابرش در قدر آن على كه پيغمبرى برود؛ پيغمبر سراغ
 كـس  فـالن  و كـس  فـالن  در ديگـران  كه را كماالتى اين همه بله، گفت
 باشـد  علـى  فقـط  بخواهـد  قهرمانش كه اسالمى. داريم على در ما دارند،
 اسوه و عالى نمونه است؛ اكرم پيغمبر اسالم اول رهبر است، ناقص خيلى
 معيارهـاى  با ما هم را على. عليه سالمه و اهللا صلوات ـ اوست اش حسنه
 سـلمان . كنيم مى ارزشيابى دو هر معيارهاى با را ابوذر. شناسيم مى پيغمبر

: بـود  دكتـر  در نقيصـه  دو ايـن  بنـابراين، . همچنـين  را عمـار . همچنين را
 و ــ  بـود  حـد  از بيش بود جا به هم اگر يا ـ نابجا بسيار هاى پرخاشگرى
 . بود حد از بيش بود بجا هم اگر يا نابجا، هاى ستايشگرى

 را همين بود زندان از آمدن از بعد كه ديگرى ديدار يك در آيد مى يادم
 ؟»مـن  معبودهـاى  «اى نوشـته » كـوير  «كتاب در چرا دكتر، گفتم. گفتم او به
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 و داشـت  ديگرى نظر و بحث يك خودش البته چه؟ يعنى من معبودهاى
 كه ديگر ديد اين آقا، گفتم. نوشتم را اين ديگرى ديد يك با من گفت مى
 .شود نمى منعكس عبارات اين در

 او آثـار  و كـار  و دكتـر  دربـاره  مـن  كـه  بود توضيحاتى مجموعه اين
 . باشد داشته ارتباط اى ذره او شخصى مسائل به نبايد گاه هيچ و داشتم؛

 

 .طاهرينال آله و محمد سيدنا على اهللا صلى و والحمدهللا



 خاتميت مسئله و شريعتى
 )دوم جلسه(





  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 بـا  را مطلبـى  خودشـان  ى»نهايـه  «درس اخيـر  جلسه در مصباح آقاى جناب
 تكليـف  آنهـا  بـه  و انـد  كـرده  مطـرح  اند داشته شركت درس آن در كه طالبى
 و ننـد ك تحقيـق  مطلب اين درباره كند مى ايجاب شان الهى تكليف كه اند كرده
 آن انجـام  در و هسـت  راهشـان  سـر  بـر  دينى وظيفه چه ببينند تحقيق از بعد

 آن از خـارج  يـا  جلسـه،  آن در كـه  دوسـتانى  از برخى.نكنند مسامحه وظيفه
 انـد  دانسته اين را تحقيق راه يك اند داشته ارتباط بحث اين با و اند بوده جلسه،

 نظـر  و بگذارنـد  ميـان  در نيـز  ديگر صاحبنظران و افراد با را مطلب همين كه
 .گرفتند تماس هم من با كه بود اساس همين بر. بخواهند را آنها

 و درس آن در ايشـان  كـه  را تكليفـى  كـه  اسـت  طبيعى گذشته، اين از
 طـالب  متوجه منحصراً كه نبود چيزى بودند، كرده مطرح طالب با بحثشان

 .باشد ولىمسئ متعهد انسان هر متوجه توانست مى بلكه باشد؛ درس آن
 ايـن  پيرامـون  آنهـا  با ممكن فرصت اولين در كه دادم قول دوستان به بنابراين،

 بـود  مسـعودى  و مقـرر  ديـدار  همين ممكن فرصت اولين و. كنيم نظر تبادل مطلب
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 . ايم داشته اينجا در رفقا با ايام اين در كه
 در كـه  اسـت  اين وگو گفت اين در مصباح آقاى جناب اساسى مطلب

 تهديـد  را اسـالمى  هـاى  نهضـت  اصـالت  و اسالم بزرگ خطرى اماي اين
 شـكل  در اسـالم  تعـاليم  تحريـف  از اسـت  عبـارت  خطـر  اين و كند، مى

 كـه  كسـانى  بـراى  اسـالم  كردن قبول قابل منظور به نوپردازى و نوآورى
 .ديگر آلود غرض منظورهاى به يا اند؛ شده مادى افكار دستخوش
 بـودن  مهم و خطر اين اصل كه گويمب بايد اصلى مطلب اين به راجع

 كـه  تـذكر  اين با هست؛ هم من كامل تأييد مورد خطر اين بودن بزرگ و
 هشـت  ـ هفت و سال پنج ـ چهار و پارسال و امسال به مربوط خطر اين
 خيلى اى سابقه من، زندگى هاى سال در الاقل خطر، اين. نيست اخير سال

 سـر  پشـت  مـا  كـه  ايـامى  ايـن  در ما، عصر در يعنى. است داشته طوالنى
 اى سـخنرانى  در من خود آنكه شاهد. است داشته طوالنى سابقه گذاشتيم،

 دانشـجويان  اسـالمى  هـاى  انجمـن  مبعـث  جشـن  در قبـل  سال پانزده كه
 در و پـرداختم  خطـر  همين طرح به كردم، ايراد اميرآباد در تهران دانشگاه

 تكيـه  بـزرگ  خطـر  و تحريـف  نـوع  دو روى صراحت با مخصوصاً آنجا
. تصريح همين با ـ نوپردازان خطر ديگرى و ارتجاعيون خطر يكى،: كردم
 عنـوان  تحـت » تشـيع  مكتـب  «سـالنامه  در سـال  همـان  در سخنرانى اين

 دوسـتان  كـه  شـد،  چـاپ » بعثـت  هـاى  هدف از يكى تحريف، با مبارزه«
 الىسـ  چه كه نيست يادم دقيقاً االن. كنند پيدا را سال آن سالنامه توانند مى
 وجود» تشيع مكتب «سالنامه هاى دوره ها، كتابخانه مثل جايى، در اگر. بود

 .بخوانند و كنند پيدا را آن توانند مى دوستان باشد، داشته
. ايـم  داشته تكيه آن روى و بوده ما توجه مورد ديرباز از خطر اصل بنابراين،

 را خطـر  ناي مطلب، اصل بر عالوه خودشان، بحث در مصباح آقاى جناب ولى
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 هـاى  نوشـته  بـه  اسـت  مربوط خطر كه اند كرده مطرح شكل اين به اصوالً
 انگشـت  اساسـى  مطلب سه روى بعد و شريعتى؛ على دكتر آقاى مرحوم
 مطلب سه اين درباره شريعتى دكتر آنچه كه اند كرده ويادآورى اند گذاشته
 ايـن  از يـك  هـر  در ايشان. است خطرناك تحريف همين مصداق نوشته،

 ديگـران  و طـالب  از و انـد  كـرده  اسـتناد  معينـى  هاى عبارت به مورد سه
 ايـن  از هـم  آنها آيا ببينند و بكنند دقت ها عبارت اين روى كه اند خواسته
 ايـن  در كـه  يابنـد  مى هم آنها اگر. نه يا يابند مى را تحريف اين ها عبارت
 برابـر  در كه را اى وظيفه بايد طبعاً شده، تحريف اسالمى حقايق ها عبارت
 داشـته  ديگـرى  برداشـت  و نباشد چنين اگر و دهند؛ انجام دارند تحريف
 روشـن  ايشان تا كنند مطرح استاد اين با را ديگرشان برداشت اين باشند،
 خودشـان  موضـع  در ايشان و نه، يا هست طور اين آيا مسئله آيا كه شوند

ـ  كـه  اى نوشته در را عبارات اين دوستان. كنند تجديدنظر  جنـاب  خـط  هب
 كـه  نوشته اين در هم توضيحاتى. دادند من به و آوردند بود مصباح آقاى
 را] مصـباح  آقـاى  [نـوار  اين، بر عالوه. داشت وجود بود صفحه شش در
 در امروزمـان  ديـدار  در كـه  شد قرار. كردم گوش را آن من و آوردند نيز

 .كنيم نظر تبادل هم با بخصوص مطالبِ اين زمينه
ــارهدر اول مطلــب ــل و وحــى ب ــن. اســت عق  از را اى صــفحه دو م

 .خوانم مى عيناً است مطلب اين به مربوط كه ايشان هاى نوشته
  
 : 69 صفحه مشهد، چاپ شناسى، اسالم
 انـد  داشـته  احتيـاج  تـاكنون  هـا  انسـان  بگويد خواهد مى خاتميت«

 هـدايت  بشريشـان  تربيـت  و تعقل ماوراء از خودشان زندگى براى
 تمدن آمدن از بعد ميالدى، هفتم قرن در زمان، اين در حاال. شوند
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 تربيـت  تـورات  و انجيـل  قـرآن،  اسـالم،  تمدن روم، تمدن يونان،
 ايـن  از و اسـت  پذيرفتـه  انجام بود الزم كه حدى تا انسان مذهبى
 و وحى بدون كه است قادر تربيتش طرز اين اساس بر انسان پس
 دهـد  ادامه گىزند به خودش پاى روى خود جديدى نبوت بدون

 راه خودتـان  اسـت،  خـتم  نبـوت  ديگر بنابراين. كند كامل را آن و
 ».بيفتيد
 : 6 سطر ،70 صفحه

 و اى شـده  تربيـت  بعـد  بـه  حـاال  از كـه  گويـد  مـى  اسالم پيغمبر«
 و تكامـل  و سـعادت  و سازش و صلح بتواند كه تاحدى شعورت
 نـى يع فهمـى،  مـى  و توانى مى تو. است رسيده كند، برقرار آسايش
 هـم  بـاز  نـدارد  احتياج كه رسيده تكامل از اى مرحله به ات انديشه
 جـاى  عقـل  پـس،  ايـن  از. ببرد پا به پا و بگيرد را تو دست وحى
 پـيش  قـرون  طـول  در وحـى  بـا  كـه  عقلى البته گيرد، مى را وحى
 ».است شده بالغ و يافته تربيت
 نويسنده كه است روشن بخوبى فقره دو اين از بررسى و نقد«

 ولـى  بيفتد، راه خواهد مى كه كرده تصور طفلى صورت به را شرب
 و روم و يونـان  تمدن. ندارد را خودش پاى روى رفتن راه قدرت
 پـا  بـه  پـا  و گرفتـه  را او دسـت  وار هللا خود نوبه به يك هر اسالم
 و شـد  نيـاز  بى ها هللا اين از و بالغ كه ميالدى، هفتم قرن تا اند؛ برده

 گفته او به پس اين از. برود راه خودش اىپ روى كه يافت قدرت
 اين از. ندارى وحى به احتياج ديگر و فهمى مى و توانى مى تو شد
 . گيرد مى را وحى جاى عقل پس،

 كـه  وحى، به نياز جهت ترين اصيل كه داشت توجه بايد اساساً
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 همـه  بـا  عقـل  كـه  است اين دهد، مى تشكيل را نبوت برهانركن  
 . بدهد نشان را آخرت و دنيا دقيق راه هك نيست كافى تكاملش
 و هــا فرهنــگ و هــا تمــدن ســاير و يونــان و روم تمــدن اگــر

 دليلـى  كنـد،  برطرف را نياز اين توانست مى بشرى هاى ايدئولوژى
 در نـه  و ــ  بيسـتم  قرن در اكنون. داشت نمى وجود نبوت لزوم بر

 و يافتـه  تكامـل  عقـل  بـا  نيسـت  قـادر  بشر هم هنوز ـ هفتم قرن
 تعيين و ترسيم خود زندگى براى اى برنامه و طرح اش شده تربيت
 اسـالم،  خاتميت سّر و. نمايد تضمين را او ابدى سعادت كه نمايد
 آن كمـك  بـه  كـه  اسـت؛  بشـر  ميـان  در جاويدانى آيين اين بقاى
 شدن كامل نه دهد، تشخيص را ابدى سعادت صحيح راه تواند مى
 برقـرار  سـازش  و صـلح  واندبت كه حدى به انديشه رسيدن و عقل
 مـيالدى  هفـتم  قـرن  از بعـد  بشر ديديم كه است، اين اگر و. كند

 ! كرد برقرار سازش و صلح آن از قبل هاى قرن از بهتر چقدر
 بشر كه است دستگاهى نبوت دستگاه كه كرده تصور نويسنده

 روم و يونـان  هاى تمدن كنار در اش تكاملى هاى دوره از بعضى در
 خـود  جـاى  و شده سپرى دورانش ديگر اكنون و داشته نياز آن به
 اسـت  اين فكرى طرز چنين طبيعى نتيجه و. است داده عقل به را
 نيـازى  بى دوران ـ خود تكامل جديد دوران كه پس اين از بشر كه
 اش زنـدگى  بـراى  خـود  عقـل  با تواند مى گذراند، مى را ـ وحى از

 بـه  البته. نمايد نسخ و ولغ را اسالم قوانين حتى و كند ريزى برنامه
 شناسـى  اسـالم  كتاب همين در حتى ولى نكرده، تصريح نتيجه اين

 .دارد وجود پذيرفتنش و آن به توجه بر شواهدى
 :نويسد مى زوجات تعداد درباره 508 صفحه در جمله از
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 زن بـه  نسـبت  زشـتى  اهانـت  چنـين  از مـا  عصر وجدان شك بى«
 هـاى  جامعـه  در بخصـوص  و گذشـته،  در اما گردد؛ مى دار جريحه
 كـه  [سرپرسـت  بـى  و محروم زنان از بسيارى به اصل اين ابتدايى،

 امـن  و گرم زندگى از هميشه براى يتيمشان فرزندان احياناً و خود
 اسـت  داده مـى  را آن امكان ]اند، شده مى محروم خانوادگى سالم و
] كـرد  مى تهديدش فساد و پريشانى و فقر كه [را خويش آينده كه
 بـوده  كـودك  و زن پناهگـاه  تنها روزگار آن در كه[ مردمى پناه در

 ».دهد نجات] ـ است
 : نويسد مى 530 صفحه در و

 و قبـايلى  جامعـه  يك در هم آن و گذشته، در را زوجات تعدد و«
 مـدنيت  و بـورژوازى  مرحلـه  تـا  هنـوز  كـه  پدرسـاالرى  يا بدوى
 دارد، بسـيار  فاصله همسرى تك خانواده و شهرى اجتماع پيچيده

 متمـدن  جامعـه  در گويـا  كـه  اى گونه به هم آن و حال، ديد با اگر
 خواهيم مطرود را آن شك بى كنيم، بررسى گذرد مى امروز اروپاى
 بـه  روشـى  چنـين  امـا، . سرزنش و محكوميت شايسته و [.دانست
 براى آيد، مى هوچيگرى و هياهو و تبليغات كار به كه اندازه همان
 دقيـق  ديـدن  از را محقـق  چشـم  و اسـت  آور زيـان  تحقيق و علم

 ».]سازد مى نابينا واقعيت
 استنباطشان و نظر و اند آورده عقل و وحى درباره ايشان كه است بحثى اين

 بـا  و خاتميت با بگويد خواسته مى شريعتى دكتر آقاى كه است، اين صريحاً
 بـه  ازنيـ  ديگـر  بشر ـ عليه سالمه و اهللا صلوات ـ اسالم پيامبر و قرآن آمدن

 در را وحى يكسره بلكه ندارد؛ تعاليم اين به استناد و وحى تعاليم از استفاده
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 بـراى  زنـدگى  آيين و قوانين عنوان به او انديشه آنچه و عقل با و گذارد مى كنار
  .كند مى اداره و ريزى برنامه را خود زندگى دارد مى مقرر و كند مى روشن او

 مختلفـى  جوانب به هم مسئله اصل در و ؛ام كرده دقت ها عبارت اين در من
 نويسـنده  كـه  نيـافتم  انصـافاً  و ام، كـرده  دقـت  شـود  مى مربوط بحث اين به كه

 ــ  اكـرم  پيغمبـر  زمان در مردم كنيد، توجه. بگويد را چيزى چنين باشد خواسته
 علـيهم  اهللا سـالم  ــ  پيـامبران  از يك هر زمان در يا ـ عليه سالمه و اهللا صلوات
 و سـؤالى  اگـر  كردنـد؟  مـى  كـار  چـه  داشـتند  مشكلى يا سؤالى اگر ـ اجمعين
 بـه  مسـتقيماً  يكسره داشتند، زندگى برنامه درباره و زندگى آيين درباره مشكلى
 :بينيـد  مـى  قـرآن  در لـذا . كردنـد  مـى  سـؤال  او از و كردنـد  مـى  مراجعه پيغمبر

 ؛3»الـروح  عـن  يسـئلونك  «،2»االهلـة  عـن  يسئلونك «،1»المحيض عن يسئلونك«
 را سـؤالى  معانـدان  و مخالفـان  يا آمد، مى پيش بالطبيعه سؤالى آنها براى تا يعنى
 پيغمبـر  خانـه  در بـه  يكراست كردند؟ مى كار چه آنها گذاشتند، مى مردم راه سر
 بـه  مـردم  طرف از انديشه قدرت مراجعه اين در آيا. كردند مى سؤال و رفتند مى
 و تـدبر  و تعقـل  و انديشه بر سؤاالت، اين خپاس يافتن در مردم آيا افتاد؟ مى كار

 از كـه  طـور  همـين  يا داشتند؟ اى تكيه هيچ آنها از گيرى نتيجه و تحليل و تجزيه
 مطلـب  پيداسـت،  انبيـا  بـا  مـردم  روابـط  تـاريخى  بررسى از و تاريخ، از قرآن،

 پيغمبـر  خانـه  در بـه  كـه  ديدنـد  مى راحت را خودشان آمد مى پيش كه مشكلى
 ــ  اسـالم  پيغمبـر  از پس آيا: سؤال حاال. است روشن اين خوب؛ خيلى بروند؟
 مـردم  آيـا  آيـد؟  مـى  پـيش  وضـعى  چه نظر اين از ـ عليه سالمه و اهللا صلوات
 دارنـد،  اختيـار  در ملجأيى چنين يك آيد مى پيش ايشان براى مطلبى تا همچنان

 

                                                           
 .222سوره بقره، آيه . 1
 .85سوره بقره، آيه . 2
 .189سوره بقره، آيه . 3



 شريعتي جستجوگري در مسير شدن     78

ـ  زيادى مقدار بايد هم ملجأ اين هاى آورده از استفاده براى حتى يا  الشت
 باشند؟ داشته اجتهاد و اى انديشه و فكرى و علمى
 يـك  باز ـ اجمعين عليهم اهللا سالم ـ ائمه حضور عصر در شيعه، نظر از
 وجـود  زمـان  در و دارد نبـى  نقش مشابه نقشى امام و هست ملجأيى چنين
 هم بحث اين كه ـ چه؟ غيبت عصر در اما. دارد حضور ملجأيى چنين ائمه
 و سـؤال  دنيا مردم براى كه غيبت، عصر در آيا. است مطرح غيبت عصر در

 پـيش  پيچيـده  سـؤال  ها ده انسان براى واقعه حوادث و آيد مى پيش مطلبى
 وجـود  بـه  و آورده وجود به كننده گيج معماهاى انسان راه سر در و آورد مى

 بـه  راحتـى  و سـادگى  و آسـانى  آن به توانند مى دوره اين در مردم ميĤورد،
 آغـوش  در را آنها وار هللا مصباح، آقاى جناب تعبير به كه بروند وحيى سراغ
 انـداختن  كـار  بـه  بـا  كه نيست اين جز اى چاره عصر اين در يا گرفت؟ مى

 كـه  بروند اصولى يافتن سراغ اوالً تحليل، و تجزيه قدرت و تدبر و انديشه
) لاصـو  تنها نه (هم واقعه اين خصوص آيا اينكه سراغ ثانياً آمده؛ وحى در
 در اگـر  ثالثـاً،  و نـه؛  يـا  گرفتـه  قـرار  بحث مورد دينى نصوص و وحى در

 را فـروع  حكم وقت آن اند، نشده خاص مسئله اين متعرض دينى، نصوص
  كند؟ استنباط اند فرموده القاء آنها كه اصولى از

 از پس و نبوت ختم از پس بشر كه دارد وجود اين در ترديدى آيا
 ايـن  راهـش  تنهـا  نبـى،  جانشـين  حاضرِ مِاما به نيافتن دست و دورى
 بر و بپردازد اش انديشه كاربرد به و اش انديشه تقويت به بايد كه است
 جديدى نبوت و وحى به متكى بخواهد ديگر آنكه بى ـ كند؟ تكيه آن

 وجـود  كـرده  نقـل  مؤلف از كه عبارتى همين در» جديد «كلمه (باشد
 شـايد  كـه  باشـد  ايـن  نتظـار ا در گذشـته  مثـل  بتواند آنكه بى و) دارد

 .بگيـرد  را او دسـت  بـاز  و بفرستد اى تازه وحى و جديد نبى خداوند
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 .اول مسئله درباره اين
) جديـد  وحـى  مسـئله  (مذكور نكته روى صرفاً كنم مى االن كه بحثى

 بـراى  را مطلـب  فهـم  خواستيم اصالً قبلى هاى بحث در چون، دارد؛ تكيه
 كـه  آمـد  مـى  پيش مسائلى طبعاً لذا كنيم، نبيا را خاتميت و كنيم باز رفقا
 آن و نيسـت  مـا  تعـرض  مورد اين شد مى گفته آنها يك يك مورد در بايد
 دوسـتان  بـا  وگو گفت ادامه در بود ممكن اصالً و هست، ما تعرض مورد
 ولـى . شـد  مـى  گسـترده  خيلـى  بحـث  چون نرسيم؛ روشنى نتيجه به هم

 روى و نكتـه  اين روى صرفاً ثبح اين در كنيد، مى مالحظه كه طور همان
 . شود مى تكيه كرد، يادآورى بايد زمينه اين در آنچه

 درسـتِ  مطلـبِ  ايـن  بـه  ناظر شريعتى دكتر آقاى هاى عبارت اين آيا حال،
 كـه  اسـت  برداشـتى  آن بـه  ناظر يا كردم، عرض بنده كه است واضحى روشنِ
 برداشـت  بـه  نـاظر  راتعبا اين بگويم توانم نمى انصافاً من دارند؟ مصباح آقاى
 خواسـته  و بـوده  او نظـر  در مطلب اين كه دهم مى قوى احتمال و. است ايشان
 ايـن  عبـارت  اگر نيست، رسا عبارت اگر است، مبهم عبارت اگر. بكند را همين
 روش بكنــد، القــاء شــنونده بــه را اول انحرافــى مطلــب آن كــه دارد را شــائبه

 و سـنت  كتـاب،  قـرآن،  اسـالم،  پيشوايان اسالم، كه را تربيتى با منطبق پسنديده
 كـار  و سـر  كتـاب  ايـن  بـا  كه كسى هر به كه است اين اند داشته ما براى عترت
 دچـار  عبارت اين از مبادا شنونده، اى خواننده، اى بگوييم و كنيم يادآورى دارد
 بـدان  آورد، وجود به را شائبه اين ذهنت در عبارت اين اگر! بشوى انحراف اين
 گذاشـتيم  سر پشت را وحى از استفاده دوران اصالً ما كه فكر طرز اين كر،ف اين كه
 فكـرى  و اسـت  قـرآن  و اسـالم  ضـد  كنـيم،  مى استفاده عقل از يكسره حاال و

 همچنـين . اسـت  صحيحى مطلب البته باشد، دوم مطلب اين اگر. است تحريفى
 حسـاس  مسائل اين درباره خواهى مى وقتى آقا، كه كنيم يادآورى هم نويسنده به بايد
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 است كفر اين كه است، دومى اين منظورت اگر بنويسى، چيزى ظريف و
 آن منظـورت  اگـر  و اسـت؛  قـرآن  از انحراف و است اسالم از انحراف و

 بشر مثل تواند نمى ديگر ائمه، عصر از بعد خاتميت، از بعد بشر كه است
 اسـت،  صحيحى مطلبِ اين البته بكند، نگاه هللا يك مانند نبوت به گذشته

 ضـالل  و انحراف اين شائبه كه بكنى بيان روشنى عبارت با را آن بايد اما
 همـين  و. كنـيم  يـادآورى  نويسـنده  به بايد را اين. نباشد آن در اضالل و

 در مـبهم  هـاى  عبـارت  نوع اين كه هايى كتاب با پرسند مى. عموم به طور
 نـوع  ايـن  كـه  كنـيم  يـادآورى  عمـوم  بـه  بايد بكنيم؟ بايد چه هست آنها

 مطالـب  نـوع  ايـن  حاوى كه) نيست گونه اين ها كتاب همه البته (ها كتاب
 ايـن . نيسـتند  عمـومى  هاى كتاب اضاللند، و ضالل معرض در و اند مبهم
 اين كه باشند داشته را اين تشخيص قدرت كه بخوانند كسانى را ها كتاب
 را هـايى  كتاب آن تنها. را معنى اين نه و كند افاده را معنى آن بايد مطلب

 گونـه  ايـن  كـه  كرد معرفى عموم به دغدغه بدون توان مى نويسنده اين از
 و قبـول  مورد موازين با كه فرمولى كنم مى فكر من. نباشد آن در ها شائبه
 . است فرمولى چنين يك است سازگار ما عالقه مورد

 و شـدت  بـا  كـه  دار، تحريكات و آفرين جنجال و جنجالى گيرى موضع اما،
 ايـن  به مربوط مختلف جوانب مجموع به توجه با من نظر به است، همراه حدت
 هـا  گيـرى  موضـع  نـوع  اين. دارد عكس نتيجه عصر، اين و شخص اين و بحث

 عصـر  درباره تاريخ در كه اندازد مى تكفيرى هاى چماق ياد به را افراد از بسيارى
 هـاى  زمينـه  كه شود مى موجب و.اند خوانده وسطى قرون و كليسا عقايد تفتيش
 قـرار  مند عالقه دوستان دسترس در امروز كه جوان نسل هدايت ارزنده و مثبت

 نكنيـد  فكـر  (ــ  تدريج به باز و شود، تبديل ضد هاى زمينه به و شود تباه رفتهـگ
ـ  روز يـك  ظـرف  در كـه  اسـت  كـارى  كار نـاي كه  ــ ) ودـشـ  مـى  روز دو اـي
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 و الحـادى  ــ  مـادى  هـاى  نهضـت  كه ديگرى مسموم تبليغات با تدريج به
) مـذهب  جملـه  از (چيـز  همه از كننده استفاده سوء خودكامه هاى قدرت
 علم، اهل و كن مطالعه خوانده درس جوان مردم همه ميان ديگر بار دارند،
 ديگـر  يعنى ؛»ناظر« (بودم آن ناظر قم شهر در بنده كه شوم جدايى همان
 . آيد مى وجود به) كند نقل من براى بخواهد كسى كه نيست خبر

 كمال با) قبل سال يك و سى يعنى (آمدم قم به من كه 1325 سال در
 مركزى محدوده كه روز آن كوچك قم در ديدم مى خودم چشم به تأسف
 در دبيرسـتان  يـك  فقـط  موقع آن در و بود ارم فلكه تا بازار از اش شهرى

 يك از مدرسه محصل و معلم ،(نظامى حكيم دبيرستان (داشت وجود آن
 هـم  از براسـتى  و ديگـر،  رو پيـاده  يـك  از معمم و رود مى خيابان رو پياده
 .كردند مى پرهيز
 خـواهيم  نمى آيا برگرديم؟ شومى وضع چنين به ديگر بار است قرار آيا
 خواهيم نمى آيا بود؟ شده ناشى كجا از شوم وضع اين ببينيم و كنيم مطالعه
 كنيم؟ رهبرى و تهداي خودمان زمان در را مان هاى تالش

 عنـوان  بـه  من فرمودند كردم ايشان با كه بحثى در مصباح آقاى جناب
 اتمـام  از قبـل ! چيسـت؟  حجت اتمام برادر، گفتم. گويم مى حجت اتمام

 حجتـى؟  اتمـام  چـه  ديد آسيب هدايت اگر. است مطرح هدايت حجت،
 در اسـت  قـرار  اگـر . گـويم  مـى  فـن  ايـن  كارشناس فرد يك عنوان به من

 جـوانِ  نسـلِ  بـه  مربـوط  مسـائل  در نظر صاحب عنوان به كسى نيتروحا
 آنهـا  از يكى كه من الاقل شود، برده نام مذهب با ارتباط در خوانده درس
 ايـن  صاحبنظر كارشناس عنوان به من. گذراندم راه اين در را عمرم. هستم
 تمام اين گويم مى! چيست؟ حجت اتمام. است خطرناك اين گويم مى فن

 چه؟ يعنى حجت اتمام. كند مى پنبه را سال چهل ـ سى اين ىها رشته
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 بيـان  را انحرافى هاى نقطه روشنگر بيان با ما اگر است گفته كسى چه
 بهتـر  طـوالنى  مفيـد  كـار ! بكشـد  طول كشد؟ مى طول نيست؟ كافى كنيم
 كـه  اول از مـن  گفـتم،  ايشـان  بـه  يك؟ كدام فورى؟ پرخطر كار يا است
 كـه  داشـتم  را موضـع  همـين  بوده مطرح شريعتى دكتر مرحوم هاى كتاب
 و الشـرايط  جـامع  محقـق  يـك  مـن  ديـد  از شريعتى دكتر گفتم. دارم االن

 الزم فنـى  هاى صالحيت داراى كه اسالمى مسائل زمينه در االطراف جامع
 باشـد  سـنت  و كتاب صحيح فهم و اسالمى مسائل درباره اظهارنظر براى
 بـا  اش آشـنايى  ولـى  هسـت،  زمان بانز و زمان معارف به آشنا او. نيست
 اسـالم  بـه  خواسـته  كـه  اسـت  جسـتجوگرى  يـك  حد در اسالم معارف
 نظـر  از اسـالمى؛  تحقيقى معارف نظر از كافى غير اى سرمايه با ـ بازگردد

 پايـان  در را نظـر  ايـن  مـن . اسـالمى  نوآور يك براى الزم هاى صالحيت
 . كرد خواهم بيان فرموله بحث،

 و او هــاى نوشــته در بنــابراين، گفــتم. ام گفتــه او دربــاره لاو از را ايــن مــن
 خـود  بـه . دارد وجود» كلى «هاى فهمى اشتباه حتى او، افكار و او هاى سخنرانى
 در. كـردم  يـادآورى  و گفـتم  را ايـن  مكـرر  بار سه ـ دو شريعتى، دكتر مرحوم
 ينيهحسـ  در كـه  آخـرى  رمضان آن در داشتم، ايشان با كه دو دوبه ديدار آخرين
 كـه  صـورتى  بـا  ايشان ـ بود اواخر آن در متأسفانه كه ـ كرد، مى سخنرانى ارشاد
 شـما  اختيـار  در براسـتى  مـن  فالنـى،  گفـت  تعـارف،  نه يافتم، جدى را او من

 صـحيح  كه طور آن دانيد، مى مفيد كه طور آن كنيد، مى راهنمايى كه طور آن هستم؛
 هـدايت  هـم  بعـد  بـه  اين از و بشود راظهارنظ ها نوشته و ها گفته روى دانيد، مى
 كـه  نشـد  و شـد  گرفتـار  آن از بعـد  كوتـاهى  فاصله به ايشان متأسفانه كه. شود
 گيـرى،  موضـع  اين بفرماييد، توجه هرحال به. بگيرد صورت زمينه اين در كارى
 دربـاره  نبايـد  عـادى،  مردم كرده، تحصيل هاى جوان طالب، اينكه گيرى موضع
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ــار و شــريعتى دكتــر مرحــوم ــد، غلــو او كارهــاى و او آث ــد، مبالغــه كنن  كنن
 .شود روشن بايد و شود گفته بايد كه است اى مسئله اين كنند، انديشى گزاف
 و خـوب  آثار و صحيح بركات كه نيست آن مجوز اين من، نظر به اما،
 در كـه  هـم  را او قريحه خوش و جالب بسيار هاى برداشت و ارزنده نتايج
. كنـيم  قلمداد ارزش بى و بگذاريم كنار يكسره دارد، كارهايش و ها نوشته
 نخسـتين  از خويشـتن  تربيت در خود كه اسالمى انصاف آن با را اين من
 .بينم نمى سازگار ام داشته تكيه آن روى امروز تا زندگى هاى سال

 ايـن  بـه  توجـه  بـا  خوانـدم،  اول مسئله مورد در كه نيز را هايى نوشته
 مؤلف كه نيافتم چنين شد، عرض اجتهاد و قلع نقش زمينه در كه نكاتى
 اسـتفاده  عقـل  از يكسـره  بايد ما بگويد خواسته مى عبارات اين با براستى
 .بگذاريم كنار آورده ما براى وحى كه را تعاليمى و كنيم

 





  جنبش در شريعتى نقش
 كشور از خارج دانشجويى





 هيدشـ  اهللا آيـت  گفتگـوى  از بخشـى  فرمائيـد  مى مالحظه كه متنى
 بـه  آن در كه است انقالب شوراى دبيرخانه اعضاى با دكتربهشتى
 ابوالحسـن  بـا  كـه  مشـابهى  گفتگـوى  كـه  شـبهاتى  به پاسخگويى

 سـخنان  از بخشـى  در صـدر  بنـى . پردازنـد  مى آورده ببار صدر بنى
 نقـش  بزرگنمايى به تاريخى واقعيتهاى گرفتن نظر در بدون خود،
 آن در اسالمى نهضت شقراوالنپي اهميت و پرداخته اروپا در خود
 بـه  خـود  توضـيح  ارايـه  با بهشتى اهللا آيت. گيرد مى ناديده را ديار

 شـريعتى  دكتـر  آثار انتشار تأثير كه كنند مى اشاره مهمى واقعيتهاى
 مـتن .  اسـت  جملـه  آن از كشـور  از خـارج  دانشجويى جنبش در

 كـه  اسـت  آمـده  1جمهـور  رئـيس  اولين كتاب در گفتگو اين كامل
 .دهيم مى ارجاع آن مطالعه به را قمندانعال
 كـه  بود اين بود، اينجا و شود مى مربوط گذشته به كه چيزى يك كه، كنم عرض

 از بـوديم  دونفـر  ما بود، كرده تسخير ماركسيسم را اروپا كه وقت آن ]است گفته[
 هوشـى،  آقاى و كارگشا دكتر آقاى هامبورگ از هم نفر دو حبيبى، و من فرانسه،

 

                                                           
 .)1378 كوير، انتشارات ان،تهر. (مظفر محمدجواد كوشش به. جمهور رئيس اولين. 1
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 . رهانيديم ماركسيسم چنگال از را ها بچه و يمآمد
 مـن . داشـتم  حضور آنجا در من كه است سالهايى به مربوط اين خوب،

 ايجـاد  به مربوط فعاليتهاى در موقع، آن در ،49 تا رفتم آنجا به 44 سال اول
 در اسالمى حركت يك ايجاد و زبان فارسى دانشجويى اسالمى هاى انجمن
 در شـركت  و سخنرانى و دهى سازمان و تشكّل و ونكنفدراسي حركت برابر

 هم جا يك الاقل را ايشان من ها، ماركسيست با اينها مناظره و بحث جلسات
 آن در شـدند،  مـى  كشيده جريان اين به آرام آرام سالها آن در ايشان. نديدم
 آقـاى  بعـد  و) بيشـتر  (حبيبـى  آقـاى  كـه  بـود ) 49 و 48 سال شايد (اواخر
 آقايـان  ايـن  كه بود طرف اين به 50 سال از بعد و آمدند دانمي در صدر بنى

 برخـورد  در زاده قطـب  آقـاى  و آمدنـد  بيشتر صدر بنى آقاى ـ آمدند بيشتر
 موقع آن (كردند مى پيدا حضور جلسات در ها ماركسيست با سياسى مسائل

 و ايـدئولوژيك  مسـائل  در حبيبـى  و صـدر  بنـى  آقـاى  و) بودم برگشته من
 فاصله اين در بعد. كرد مى را كار اين سروش آقاى اواخر در دبع و سياسى،

 كسـى  عنوان به خمينى امام نقش يكى: ]داشت وجود [مهم پشتوانه و اثر دو
 مطرح وجه ترين قاطع با را طاغوت با مبارزه روحانيت و اسالم لواى در كه
 هميشـه  كـردم  شـروع  مـن  كه وقت آن حتى و. بود ساز زمينه اصالً و كرد
 فـراهم  را آن خمينى امام كه اى زمينه در هستم كننده شروع من كه گفتم مى

 مهنـدس  آقـاى  قبلـى  نقـش  حتـى  و. اى گونـه  ايـن  مبارزات و. است كرده
 آقـاى  مـدافعات  ايشـان،  هـاى  نوشـته  هـا  وقت همان. زمينه اين در بازرگان
 تجليـل  ايشان از هميشه مهندس آقاى بر نقد عين در من ـ بازرگان مهندس

. است حسن است، حسن اگر و است عيب است، من عيب اگر اين كنم؛ مى
 و آمريكـا  خصوص به خارجى، سياست با رابطه در ايشان سياسى بينش بر

 42 سـال  تـا  بعـد  بـه  22 سـالهاى  در ايشـان  نقـش  از ولـى  دارم، نقد ايران،
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 ايشـان  هـاى  نوشـته  و كتابها مقدارى ها انجمن اين خوراك. كنم مى تجليل
 اسـتاد  مرحـوم  هـاى  نوشـته  طالقـانى،  اهللا آيـت  مرحـوم  هـاى  شتهنو بود،

 كمى موقع آن كه ديگر دوستان و من خود هاى نوشته مقدار يك مطهرى،
 بـه  بـدهم،  سـامان  را همه ام نرسيده هم حال به تا و بود شده منتشر آن از

 من خود كه هايى سخنرانى هم بعد و ـ اجتماعى مسئوليت احساس علت
 رابطه در ايرانى دانشجويى بزرگ جلسات بار اولين. ردمك مى جلسات در
 مـونيخ  در. شـد  شـروع  آنجـا  در من از دعوت با ها بچه تعبير به اسالم با

 بگذارنـد،  اسـالمى  جلسه ها كنفدراسيونى ترس از كردند نمى جرأت اصالً
 ايشان است، صنعت و علم استاد كه هست ساالرى مهندس برادرمان اين
 ترسـيدند  مـى  اينها بگذاريد، جلسه يك آقا كه كردم مى قتشوي قدر اين را

 تمـام  و بگذاريـد،  جلسـه  بايد گفتم كه بود 49 يا 48 سال در من باالخره
 توانستند باالخره آنها تا. آيم مى هم من كنيد، دعوت را ها راست و ها چپ
 بگذارنــد ايرانــى دانشــجويان از نفــرى 150 ـــ 160 بــزرگ جلســه يــك
 در را... و اسـالم  در زن اقتصـاد  و اسـالم  ماترياليسـم،  و اسالم هاى بحث

 علـت  بـه  مـن  البتـه . كـرديم  مى مطرح اطريش و آلمان مختلف شهرهاى
 مـن . بـروم  فرانسـه  و انگلسـتان  به رسيدم مى كمتر مشكالت و گرفتاريها

 و خلّـاق  و عجيـب  نقـش  هـم  بعـد  و شده فراموش اينها تمام كه بينم مى
 و جـوان  نسـل  جـذب  در و انقـالب  اين در ىشريعت دكتر مرحوم فراگير
 تـك  تك كه تأثيرى و نشده، يادى آن از اصالً كه اسالم، به جوان انديشه

 در مـدت  ايـن  طـول  در شـريعتى  دكتـر  مرحوم هاى جزوه و ها سخنرانى
 هـا  نوشته بيشتر پاريس، به امام رفتن از قبل تا. است داشته اروپا و آمريكا

 بـود  سـفره  مثل او. بود آنان خوراك و غذا تردك نوارهاى و ها سخنرانى و
 .نشده يادى ديگر عوامل اين از اصالً سفره مخلّفات مثل بقيه و
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 هسـت،  كـه  ديگـرى  متعدد مطالب اضافه به ها تكه اين مجموع از من
 عنـوان  بـه  ايشـان  دربـاره  كـه  شخصـيت  كـيش  مسئله آن كردم احساس
 مـا  دوسـتان  بـه  جـا  يـك  در هـم  را اين گويا ايشان و گويند مى مضمون
 مـا  دوستان را آن كه اند كرده منتسب ما دوستان را آن كه اند كرده منتسب
 اروپـا،  در را ايـن  بدانيـد  شما اگر كه حالى در اند؛ كرده درست وى براى
 آشـنايى  ايشـان  بـا  كـه  كسـانى  بود، شده منتشر كتاب اين كه وقتى همان

 از اسـت  ودارىنمـ » شخصـيت  كـيش  «كـه  بودنـد  گفتـه  را ايـن  داشتند،
 .ايشان درونى احساسات

 كـه  آنچـه  از بيش خودمحورى، نوع يك كه بود من برداشت يك اين
 . هست ايشان در كردم، مى باور ـ شان درباره تاكنون من



  تاريخ در درخششى شريعتى،
 )مصاحبه( اسالم و انقالب





 فكـرى،  شخصيت از تصويرى چه و شناسيد مى چگونه را شريعتى دكتر 
 داريد؟ او مذهبى و اسىسي

 انسـان  دربـاره . بود پويا اى انديشه و تيز ذهنى سرشار، اى قريحه شريعتى دكتر
 اديـان  و اسالم با رابطه در را انديشه اين و بود كوشيده ديگر چيز هر از بيش
 متفكـر  شناسـان  انسـان  و شناسـان  جامعـه  و فالسـفه  آنچه با رابطه در و الهى،
 .بود رسيده اش عالقه مورد نتايج به و كرده دنبال اند، گفته و اند آورده ديگر
 يـك . بـود  حركـت  يـك  و پـويش  يـك  تجلـى  شريعتى دكتر من، نظر به
 در. دار تحـول  حركـت  يـك  فـراز؛  و پرنشيب حركت يك تيز؛ و تند حركت

 بخـوبى  را فـراز  و نشـيب  و تحول اين هايش كتاب و هايش نوشته سخنانش،
 .بود بديع ذوق يك و سرشار قريحه يك لحا عين در. كرد احساس شود مى

 سـخنش  اسلوب نگارشش، اسلوب جمالتش، كلماتش، هايش، نوشته
 برخـوردار  فـراوان  ابـداع  از خود جامعه و مسائل با برخوردش كيفيت و

 .بود دكتر برجسته هاى ويژگى از يكى نوآفرينى و آفرينى تازه. بود
 هـا  انديشه در كه است ىطبيع بود، حركت يك و پويش يك دكتر كه آنجا از

 اسـالمى  صاحبنظران ديدگاه از كه باشد داشته وجود متعددى موارد كارهايش و
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 مـوارد  در هـم  دليل همين به. نداشت اصيلى هاى پايه حتى يا بود، مردود
 البتـه  آمـد؛  مى وجود به هايش نوشته و ها گفته برابر در هايى حساسيت زياد
 از بلكـه  دارنـد،  اسـالم  بـه  نسـبت  سطحى نگرش كه كسانى جانب از نه

 .اسالم نگر ژرف صاحبنظران جانب
 او مؤثر نقش شود، داورى منصفانه هميشه بايد دكتر درباره آنچه ولى

 اين اينكه و ،»خويشتن اسالم «و خويشتن به جوان نسل بازگشت در بود
 در دكتـر  آثار و كارها. بيابد باز اسالم در را خودش هويت ديگر بار نسل
 و بـود  مـؤثر  بسـيار  خـويش،  اسـالمى  خويشـتن  به جوان نسل شتبازگ

 او ديـدهاى  و هـا  نوشـته  و ها گفته مجراى از قشرها و ها گروه از بسيارى
 .بازگردند خويش اسالمى خويشتن به كه شدند موفق
  
 بود؟ ميزان چه به اسالمى فالسفه با شريعتى دكتر آشنايى 

ــر ــريعتى دكت ــا ش ــار ب ــفه آث ــالمى، فالس ــل زا اس ــوعلى قبي ــينا، ب  س
 سيسـتماتيك  آشـنايى ... و ميرداماد مالصدرا، طوسى، نصيرالدين خواجه
 و بـود  نخوانـده  درس صـورت  به را اسالمى فلسفه هاى كتاب. نداشت
 مـثالً  كـه  نبود چنين يعنى بود؛ نكرده مطالعه هم پيوسته صورت به حتى
 يـا  بـوعلى  ى»شـفا  «و» اشارات «الاقل يا و مالصدرا يا سينا بوعلى آثار

 از قبل به مربوط كه را افالطون و ارسطو آثار حتى يا مالصدرا،» اسفار«
 كـرده  مطالعه كنند، مى مطالعه فلسفه در كه كسانى آن مانند است، اسالم
 بـزرگ  متفكـران  اين هاى انديشه با ديگر هاى نوشته طريق از ولى. باشد

 پيرامـون  العـات مط يعنـى  جديدش، مطالعات در. بود زده هم به آشنايى
 زمينـه  آن در و بود آورده دست به خوبى آشنايى غرب، انديشمندان آثار

 ديگـر  آثـار  و البالغـه  نهـج  قـرآن،  بـا . بـود  تر واسطه بى ايشان مطالعات
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 هـاى  كتـاب  طريـق  از آشنايى مقدارى و مستقيم آشنايى مقدارى اسالمى،
 پرشعله و نقاد هنذ در بود توانسته مجموعه اين از و بود كرده پيدا ديگر

 و جاذبـه  و گرمـا  داراى كـه  بياورد وجود به جديدى گداخته يك خودش
 و فرهنگـى  هـاى  بافـت  مقـدارى  بـود  كوشـيده  هـم  بعـد . بود خاصى اثر

 جامعـه  كـل  دربـاره  چنين هم و بشناسد را ايران اسالمى جامعه اجتماعى
 هـاى  انديشـه  بـا  ادب، و شـعر  مجـراى  از توانسـت  دكتر. بينديشد بشرى
 ايـن  از حـال  هـر  بـه  و كنـد  پيدا خوبى آشنايى اسالمى عرفاى و فالسفه
 آثـار  در نگـرش،  در گسـتردگى . باشد داشته گسترده نگرش يك جغرافيا
 .است مشهود دكتر
  
 بينيد؟ مى حد چه تا انقالب در را شريعتى دكتر تأثير 

 جـوان،  نسل خصوص به ما، جامعه انقالبى شور تقويت و توسعه در دكتر
 را مـا  هـاى  جـوان  ذهن و احساس و قلب توانست و داشت بسزايى أثيرت

 انقالبـى  هـاى  پيام اين پذيرش و فهم به و تر آماده امام هاى پيام درك براى
 و مسـئول  روحانيـت  و جـوان  نسـل  ميـان  پيوند توانست. كند تر نزديك
 هـر  بـه . كند تر فهم قابل جوان نسل براى انقالبى راستاى يك در را متعهد

 داخـل  در چـه  ،57 تـا  49 50 هاى سال آن در خصوص به دكتر، كار الح
 .داشت مثبت اثر ما هاى جوان روى ايران، خارج در چه و ايران
  
 كنيد؟ مى ارزيابى چگونه را دكتر نظرات از ها گروه برداشت 

 مواضـع  كه دانيم مى .بود دگرگونى يك و حركت يك دكتر .بود پويش يك دكتر
 از بعضـى  پسـند  مواضـعش  از برخـى  كنـد؛  مـى  تغييـر  ها نىدگرگو در انسان
 انسـانى  هـر  .هاست گروه آن ضد مواضعش از برخى كه درحالى افتد، مى ها گروه
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 .نيست استثناء يك دكتر و است طور اين
 اسـت  خودشـان  پسـند  كه را مواضعى آن و روند مى ها گروه بعضى

 ناديده است انخودش گيرى موضع ضد بر كه را مواضعى آن و گيرند مى
 هـر  از كـه  صـورتند  ايـن  بـه  عمومـاً  خودمحـور  هـاى  گـروه . گيرند مى

 بـه  كـه  چيـزى  آن روى نظـر،  صـاحب  و چهـره  و جريـان  و شخصيت
 و انداخته دور است زيانشان به كه را آن و كنند، مى تكيه است سودشان
 صـحيح  گفتـه  چـه  هر كه نبوده معتقد وقت هيچ دكتر. گيرند مى ناديده
 و هوشـيار  انسـانى  يـك  شـود  مى مگر. كرده تكرار بارها را ناي و است
 اسـت؟  درسـت  گويم مى من چه هر كه بگويد و باشد انديشمند و آگاه
 دربـاره  عرفات در من پارسال گويد، مى» يادآوران و ياد «كتاب در دكتر

 مـردم  كـه  وارث زيـارت  يـا  حسـين  امـام  زيـارت  يـا  عاشـورا  زيارت
 و صـد  نظـر  دو ايـن  و چيست نظرم امسال و بود چه نظرم خواندند مى

 . كنند مى فرق هم با درجه هشتاد
 را آنچـه  و داند مى كمال خودش براى را رونده پيش دگرگونى اين او

 ايـن  امـا . نيسـت  قبـول  قابـل  خودش براى امسال انديشيد مى پارسال كه
 تكيـه  شـده  رد خـودش  وسـيله  به كه او پارسال انديشه روى مثالً ها گروه
 .بكنند اى اشاره امسالش رد به آنكه بى ند،كن مى

  
 اند؟ كدام شريعتى مشى و انديشه در منفى و مثبت نقاط 

 را اى شـيوه  روايـات  و قـرآن  آيـات  از هـايش  برداشت از بعضى در دكتر
 شيوه يعنى گوييم؛ مى» رأى اصحاب شيوه «را شيوه آن ما كه كرد مى دنبال

 معنـى  دلخواهشان انديشه با مطابق را عبارت يك تا كوشند مى كه كسانى
 .است خطرى و پرآسيب شيوه شيوه، اين. بكنند
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 در كـردم  مـى  مطالعـه  پـيش  هـا  سـال  كـه  دكتر هاى نوشته از قسمتى در
 يـك  اينجـا  در دكتـر  كـه  ام نوشته مكرر بطور ها يادداشت اين از آنها حاشيه
 مسـتند  يشهاند انديشه، اين كه خواسته مى دلش داشته، دوست را اى انديشه
 آنهـا  خواسـته  و كرده پيدا را روايات يا آيات اين و رفته بعد. باشد اسالمى

 مـا . باشـد  خـودش  دلخـواه  هاى انديشه اسالمى سند كه كند معنا طورى را
 وقتى انسان كه معتقديم و دانيم نمى صحيحى شيوه را شيوه اين كلى طور به
 بـراى  گونـاگون  هاى انديشه با تواند مى برود، شناسى اسالم دنبال خواهد مى
 كـه  كنـد  تحقيـق  بايد اول رفت، قرآن فهم دنبال وقتى ولى برود، قرآن فهم
 ــ  است اين قرآنى انديشه كه بگويد بعد كند، مى تأييد را انديشه كدام قرآن
 عقـل  و اسـتدالل  لحاظ از كه نباشد اى انديشه خودش براى انديشه اين ولو
 بـدون  بايـد  بكنـد،  شناسـى  اسـالم  اهـد بخو اگـر  انسان. باشد پذيرش قابل
 هـا  مكتـب  همـه  دربـاره  كـه  چنـد  هـر  ــ  برود اسالم سراغ به داورى پيش
 وحـى  مكتـب  كه اسالم مورد در خصوصاً مسئله اين ولى است؛ طور همين
 و شـده  فاصـله  هـا  سـال  متأسـفانه  (مـواردى  در. باشـد  مـى  تـر  دقيـق  است
 رسـيد  مى نظر به) ام كرده تيادداش كتاب آن در اما نيست، يادم هايش نمونه
 مرحـوم  بـا  گـاه  گه كه اى كننده مأنوس ديدارهاى در. باشد طور اين دكتر كه

 بـا  برادرانـه  و صـراحت  و صـداقت  بـا  را نكات اين داشتيم، شريعتى دكتر
 در آنچـه  برعكس ـ نديديم مقاومتى هم ايشان در و گذاشتم ميان در ايشان
 . كرد مى پافشارى خود آراى روى و بود يكدنده كه گويند مى او مورد

 پـذيرا  ايشـان  و كـردم  صحبت ايشان با مفصل بار يك كه آيد مى يادم
 كـه  كردنـد  نقـل  ديگـرى  مـورد  در اى خامنـه  آقاى عزيزمان برادر. بودند
 .بودند پذيرا ايشان و كردند بحث دكتر با موضوعى درباره

 بايـد  پوينده و گر كاوش و جستجوگر انسان يك كه است طبيعى بنابراين،
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 كمـك  او سـالم  كـاوش  و پـويش  به كه باشد چيزى آن پذيرش آماده واقعاً
 در ايشـان  كـه  نبود چنين اما بود؛ دكتر كارهاى در ضعف اين بنابراين،. كند
 كـه  روشنگرى و خالص غرض، بى هاى بحث و ها يادآورى و تذكرات برابر
 مقاومـت  كنـد  كمـك  ضـعف  اين و نقص اين كردن برطرف به توانست مى

 .نديدم طور اين هم بار يك حتى را دكتر من. باشد داشته لجوجانه
 نكتـه  ايـن  به است الزم كنند مى مطاله را دكتر آثار كه كسانى بنابراين،

 خـودش  قريحه و ذوق روى متعدد، موارد در دكتر كه باشند داشته توجه
 اين يحصح اينكه براى. دارد همراه زيان و آسيب كه رسيد مى برداشتى به

 درسـت  بايـد  گويـد،  مـى  چه قرآن كه بداند بخواهد وقتى انسان كه است
 برداشـت  ايـن  اينكه از نظر صرف گويد؛ مى چه قرآن عبارت كه كند دقت

 مثبـت  هـاى  جنبه. نباشد موافق يا باشد، موافق و يكى خودش برداشت با
 و اسـالم  تـاريخ  در درخششـى  دكتـر  انصـافاً . اسـت  زياد خيلى دكتر كار
 .بود انقالب ريختا

  
 كنيد؟ مى ارزيابى چگونه را شريعتى دكتر انتقادپذيرى ميزان  

 جسـتجوگرى  را او كـه  اسـت  ايـن  خـاطر  به دكتر از من ستايش و تقدير
 كـردى  مـى  صـحبت  او بـا  غرضانه بى منطق و روشن زبان با اگر كه يافتم
 و نـد ك تجديـدنظر  پيشـينش،  هاى ساخته در نظراتش، در كه بود آن آماده
 و حـق  زيـرا  اسـت؛  انسـانى  هـر  در متعـالى  و زيبـا  بعـد  يـك  خود اين
 .است اسالم بارز هاى نكته از هم پرستى حق

 سراغ هايش، سرمايه و ها چهره از مثبت استفاده جاى به ما، جامعه چرا
 شـيوه،  ايـن  زنـد؟  مى ضرر مثبت استفاده اين به كه رود مى هايى زدن انگ
 .پسندم نمى را آن و نيست ام موختهآ اسالم از من كه اى شيوه
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 استفاده توان مى ديگر علمى هاى سرمايه بسيارى و دكتر از معتقدم من
. نـداد  قرار سازنده استفاده مانع را ابهام هاى نكته اين و كرد سازنده مثبتِ
 دكتر باشند داشته توجه بايد دكتر آثار گران مطالعه كه كنم مى تأكيد هم باز
 ايـن  هـايش  سـخنرانى  از يكـى  در دكتر خود و است دتن و تيز شدن يك

 خواهـد  مـى  وقتـى . دارد مسـلمان  غير متفكران از اى عده درباره را مسئله
 مـاركس  زمـانى؟  چه در ماركس بگوييد بايد گفت، مى چه ماركس بگويد

 هم او خود است؟ نظر مورد سنى چه ماركس مانيفست؟ نوشتن زمان در
 بايـد  گفت، مى چه ماركس گفتند مى وقتى كه داشت تكيه مسئله اين روى
 گفت؟ مى چه زمانى چه در گفتند مى

 عالمـه  و حلّـى  عالمـه  مـثالً . بينـيم  مـى  هم خودمان فقهاى در را اين
 نظـر  «گوينـد  مـى  وقتـى . نوشتند كتاب خيلى كه هستند فقهايى از طوسى
 عالمـه  بسـا  چـه  كتـابى؟  چه در و سال چه در بگوييد بايد ،»حلى عالمه
 نظـر  داشته، سالگى پنجاه آثار در كه فتوايى و نظر با طوسى شيخ و حلى

 بگـويم  بايـد . باشـند  كـرده  رد داشـته  سالگى سى سن در كه را فتوايى و
 . اند گونه بدين هستند، شتاب با پويش يك كه تند و تيز هاى ذهن

 را اسالمى برداشت دكتر كه بدانند بايد دكتر آثار گران مطالعه بنابراين،
 كـرده  رد سالگى پنج و چهل يا چهل سن در داشته سالگى سى سن رد كه
 .است دانسته ارزش بى و

  
 رسـد  مـى  نظرتـان  بـه  نكـاتى  دكتر آثار از استفاده چگونگى درباره اگر 

 .بفرماييد
 كـه  منقّح مجموعه يك با قبالً است الزم ما گرهاى مطالعه بگويم بايد طوركلى به

 از جمعـى  برداشت يك بايد. شوند آشنا باشد، شنرو اسالمى تعاليم با انطباقش
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 برونـد؛  فراز و پرنشيب هاى نوشته اين دنبال به سپس و باشند داشته اسالم
 هـا  آسـانى  ايـن  بـه  و شـود  مـى  گم فرازها و نشيب اين در ذهنشان اال و

 .برسند اسالم از يافته شكل برداشت يك به توانند نمى
 نسـل  يـك  را نسل اين. دارم و تهداش اعتقاد جوان نسل انتخاب به من
 ايـن  بـا  كه است بيشتر يا سال پنج و سى حدود. كنم مى احساس پيشرفته

 در خداونـد  كـه  معتقـدم . دارم و داشته ذهنى و فكرى پيوند هميشه نسل
 سرشار هاى گنجينه اين و آفريده سرشار استعداد هاى گنجينه مملكت اين

 . هستند آينده بزرگ هاى سرمايه واقعاً
 همـه  تحليـل،  و تجزيه عميق فكرهاى چه و ها قريحه چه ها، ذوق چه
 آنچـه  بـا  نسـل  ايـن  كـه  دارم فـراوان  اميـد  بنـابراين، . است تحسين قابل
 محـروم  هاى توده راهگشاى گويد، مى آنچه و شنود مى آنچه يا خواند، مى
 بسـيار  جوان نسل بگويم بايد. باشد بشريت كل راهگشاى و مستضعف و

 كـه  باشـند  مواظـب  كنم مى سفارش نسل اين به. هستند ما آينده اميد مايه
 حفـظ  بـا  و بشناسـد  را خـويش  خويشـتن . نشـود  غرق جريانى هيچ در

 .دهند ادامه را پرشتاب سازنده حركت اين خود اصلى هويت
 



 اصالت به رو همواره دكتر
 )مصاحبه( رفت مى پيش اسالمى





 ـ  آغاز زمانى چه از دكتر با شما آشنايى  اگـر  رابطـه  ايـن  در شـود؟  ىم
 .بفرماييد عنوان داريد ايشان از خاطراتى

 شـريعتى  دكتـر  مرحـوم  با من آشنايى نخستين. الرحيم الرحمن اهللا بسم
 آقـاى  بـا  مشـهد  در سـال  آن تابستان در. 1349 سال به شود مى مربوط
 داشـتيم  جلسـه  چند آقايان از بعضى و شريعتى دكتر مرحوم و اى خامنه

 از اى عـده  مواقـع  همـان  در. كـرديم  صحبت نيازها و مسائل پيرامون و
 و داشـتند  جلسـاتى  اسـالمى  فكـرى  مواضـع  تنظـيم  بـه  مند عالقه افراد

 كه مجالسى آن در. بودند كرده تنظيم اى مجموعه در را كارشان خالصه
 طـور  بـه  ولـى  شـد؛  مـى  صحبت و بحث دين پيرامون هم گاهى داشتيم
 آن نيازهـاى  و اسـالمى  جنبش و اسالمى حركت پيرامون دكتر با عمده

 جنـبش  آينـده  همچنـين  و داشـت  موقـع  آن در جنـبش  كه شرايطى در
 آن از. بـود  سـودمندى  و خوب جلسات حال هر به. كرديم مى وگو گفت

 دكتـر  كه زمانى مخصوصاً. داشتيم بحث و وگو گفت جلسات باز بعد به
 پـيش  وگـو  فـت گ و نظـر  تبـادل  براى هايى فرصت گاهى آمدند تهران به
 . آمد مى
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 بفرماييد بيان شريعتى دكتر عقايد و تفكر طرز مورد در را نظرتان. 
 حـاال . اسـت  شـده  بيان مكرراً نيز آن جواب و شده گفته مكرر سؤال اين
 . گويم مى را جواب همان هم

 و پويـا  انديشـه  يـك  و سرشـار  قريحـه  يـك  شـريعتى  دكتـر  مرحوم
 فهميـدن  پى در همواره كه اى انديشه بود؛ ناآرام انديشه يك و جستجوگر

 كـه  بـود  اسالمى معارف يكى انديشه، اين اصلى هاى مايه. بود شناختن و
 بيش آشنايى (بود شده آشنا آنها با مشهد شهر در و پدرشان خانه در دكتر
 ادبيات زمينه در كه مطالعاتى و) باالتر سطحى در و معمولى جوان يك از
 .داشت اروپايى و غربى فرهنگ با رابطه در شناسى جامعه و

 ايــن در را خـود  اصـالت  و هويـت  كــه بـود  ايـن  دكتـر  خصوصـيت 
 در كـه  بـود  پيدا. بود نگشته بيگانگى خود از دچار و نكرده گم مطالعات

 غربـى،  معـارف  و شناسـى  جامعه زمينه در تحصيل و مطالعه ها سال طول
 غنـى  فرهنگ اصالت بلكه بود، نشده غربى فرهنگ مطلق دلباخته و شيفته
 بـود  شـده  سبب امتياز همين. داشت نيرومند جاذبه او براى همواره اسالم

 و سـير  يـك  در خـود،  هويت و خويش خويشتن حفظ با بتواند دكتر كه
 و جالـب  نتـايج  و بردارد جلو به بلندى هاى گام معرفتى، و فكرى سلوك
 .آورد دست به را اى ارزنده و زيبا

 اى، سـازنده  پـويش  و حركـت  چنـين  در انا،د قريحه و سرشار استعداد يك
 يـك  مـورد  در نظراتش بسا چه و دهد مى نظر مختلف مسائل درباره خود خودبه
 ايـن  از كـه  چيـزى  نخسـتين . شود مى گوناگون مختلف، هاى زمان در اى مسئله
 ايـن  بيـان » يـادآوران  و ياد «كتاب در دكتر كه است مطلبى مانده ذهنم در بابت
 در و شـود  مـى  مشـرف  حـج  به كه سال يك در شريعتى ردكت چگونه كه است
 بيـاد  حج، ديگر مواقف و عرفات در شيعه حجاج از اى عده بيند مى حج مراسم
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 در خواننـد،  مى عاشورا زيارت خوانند، مى وارث زيارت هستند، حسين امام
 در اينجـا  آيـا  كه آيد مى ذهنش به مطلب اين بار اول جريان اين با برخورد

 آرمـان  و آهنـگ  آن شـيعه،  كه بجاست جهان، مسلمانان عمومى هكنگر اين
 در كـه  نيسـت  بهتـر  آيا كند؟ مى مطرح را بودن حسينى يعنى خودش، ويژه
 اسـالم  عمومى مناسك ديگر و دعاها همان مسلمانان ديگر مثل شيعه آنجا،

 همـين  و شـود  مـى  مشـرف  حـج  به دوباره وقتى بعد سال آورند؟ بجاى را
 كـه  اسـت  ايـن  حقيقت! عجب كه شود مى متوجه يكمرتبه ندبي مى را مناظر
 در آن روح و بـاطن  كـه  اسـت  جسـم  و ظـاهر  يـك  حج، پرشكوه مراسم
 به حسين، امام به توجه بنابراين،. است زيستن حسينى و انديشيدن حسينى

 و مناسـك  ايـن  روح بـه  توجـه  يعنـى  حج مختلف مواقف در صورت، هر
 اين متوجه ذهنش. امامت و واليت ها تعباد همه پيوند در و بزرگ عبادت

 امـوى  خالفت خدمت در باشكوه و بزرگ مراسم اين حج، اگر كه شود مى
 آن از باطـل  كـه  اسـت  حقـى  گيـرد  قـرار  طـاغوتى  زمامـداران  و عباسى و

 و حسـين  امامـت  راستاى در حج مناسك همين اگر اما كند؛ مى بردارى بهره
 همـراه  آن با تر پرشكوه حق يك كه است حقى وقت آن گيرد، قرار حسينيان

 در جـا،  همـان  در كـه  جاسـت  بـه  بسيار كه آيد مى نظرش به بنابراين،. است
 مربـوط  هـاى  زيارت و باشد حسين امام كربالى متوجه ها دل مواقف، همان

 امامـت  و شـهادت  از هـا  زيـارت  آن در كـه  ــ  شود خوانده حسين امام به
 امامـت  كـه  حج، روح با ارانگز حج ضمير و جان و دل و شود ياد حسينى
 ايـن  كـه  رسـد  مـى  نظرش به قبل سال يعنى. كند عهد تجديد باشد، حسينى

 بلكـه  بجاسـت  تنهـا  نـه  كـه  رسـد  مى نظرش به بعد سال در نابجاست، كار
 يـك  كـه  اسـت  رابطـه  ايـن  در. است حج راستين محتواى حفظ ضرورت
 بايـد  چگونه يعنى ؛شود مى منتشر كتاب اين صورت به كه كند مى ايراد سخنرانى
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 .بود حسينيان و حسين ياد به هميشه
 هاى چرخش و ها گردش اين از هميشه جستجوگر و پويا انديشه يك

 بسـيارى  مسـائل  بـا  رابطه در شريعتى دكتر و دارد اى درجه هشتاد و صد
 وقتـى  كـه  گفـت  مـى  ماركس درباره خودش. داشت اى انديشه چنين يك
 در مـاركس : ــ  سالى چه در ماركس يدبگوي گفت، چه ماركس گوييد مى

. بعـد  يـا  ،1870 سال ماركس يا ،)1848 (نوشت مى را مانيفست كه زمانى
 جستجوگر هاى انسان براى كه داشته توجه اش انديشه و ذهن در بنابراين،

. شـود  مـى  پيـدا  مختلـف  نظرات زمان طول در مختلف مسائل با رابطه در
 فقهمان، تاريخ در كه بگويم واهمخ مى من گفته، سخن ماركس از او حاال

 و سرشـار  اى قريحـه  نقاد، ذهن داراى نيز آنها كه داريم اى برجسته فقهاى
 . اند بوده پويا اى انديشه

 داراى دو هـر  و هسـتند  معـروف  فقيـه  دو طوسـى  شـيخ  و حلّـى  عالمه
 در حلـى  عالمـه  فقهـى،  مسئله يك مورد در كه بينيم مى ما. فراوان هاى كتاب
 و. پوياسـت  اش انديشـه  يعنـى . دارد گونـاگون  فتـاوى  مختلـف،  هـاى  كتاب
 نيـاز  برحسـب  را اى مسئله فقهى كتاب يك در گاهى او كه است اين عجيب

 تـا  و آن، پايـان  در بـار  يـك  و كتـاب  آغاز در بار يك كرده؛ مطرح جا دو در
 همـان  دربـاره  و شـده  مى جديد برداشت يك داراى نرسانده آخر به را كتاب
 ويژگـى  اين. دهد مى جديد فتواى يك كتاب، اواخر در كتاب، پايان در مسئله
 . داشت پرتوان و پويا اى انديشه دكتر و است، پرتوان و پويا هاى انديشه

 حسـب  بـر  اينكه يكى: است نكته دو بگويم دكتر با رابطه در توانم مى آنچه
 دكتـر  ام، دهخوان را هايش نوشته يا و شنيده كه تاحدى و داشتيم كه برخوردهايى

 بـه  رفـت  مـى  جلـو  چـه  هر يعنى رفت؛ مى پيش اسالمى اصالت به رو همواره
 او دربـاره  گـاهى  آنچـه  بـرعكس  اينكـه،  دوم. شد مى تر نزديك اسالمى اصالت
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 هـاى  حرف او پذيرد، نمى را ديگران حرف كه است آدمى كه شد مى گفته
 و داد مى گوش و شنيد مى بودند نظر صاحب كه را افرادى منطقى و مستند

 قـدرت  از حـد  آن در و سـطح  آن در طرف آن آنكه شرط به پذيرفت، مى
 و بگشـايد  او بـراى  را مشـكلى  بتوانـد  كـه  باشـد  تحليل قدرت و فكرى
 .كند باز برايش را مطلبى
  

 است؟ بوده چه شريعتى دكتر به نسبت ديرباز از مبارز روحانيت نظر 
 را دكتـر  كـه  كسـانى  دسـته  يك: ودب دسته چند دكتر مورد در روحانيون نظر
 او و دانسـتند  مى اسالم از دفاع خط در روشنفكر و كرده تحصيل يك عنوان به
 دليـل  به كه كسانى ديگر دسته. دانستند مى خدمت را او كار و نهادند مى ارج را

 عـين  در بـود،  دكتـر  اسـالمى  هـاى  برداشت در كه اى مالحظه قابل اشتباهات
 و منصـفانه  انتقـادى  امـا  كردند؛ مى انتقاد سخت نهادند، ىم ارج را او كار آنكه

 برخـورد  دكتـر  بـا  دور از چـون  كـه  بودنـد  كسـانى  هـم  دسـته  يك. سازنده
 در كـه  طـورى  به نداشتند؛ را دوم و اول گروه بينش آن او به نسبت كردند مى

 . داشت وجود گوناگون هاى برداشت دكتر با رابطه در نيز مبارز روحانيون
  

 بود؟ چيزهايى چه در شريعتى دكتر هاى گىويژ 
 يـك  او. بـود  پراحسـاس  و پركـار  پرتالش، كوش، سخت مردى دكتر

ــان ــتى انس ــد براس ــود، هنرمن ــن و ب ــه اي ــرى، جنب ــش در هن  و قلم
 ايـن  و بـود  پرجهش انديشه يك او. است مشهود بخوبى هايش نوشته

 براســتى. اسـت  مشـهود  گفتـارش  و هــا نوشـته  در بخـوبى  هـا  جهـش 
 سرزمين در شرق، و غرب فرهنگ تأثير از دور اينكه به بود مند قهعال
 اسـالم  تعاليم براساس و اسالم پرتو در اصيل انقالب و جنبش يك ما

 نسل به او .داشت عالقه و ورزيد مى عشق سخت كار اين به و بيايد بوجود
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 و بود آشنا خوب جوان نسل درد و رنج با و داد مى بها بسيار جوان
 هـر  بـه . باشد دردها و ها رنج و آرزوها و ها آرمان بيانگر ستتوان مى
 يـك  دكتر گفتم، كه طور همان البته،. بود ارزنده سرمايه يك او حال

 در اش، جويـــايى و پـــويش راه در كـــه بـــود جوينـــده و پوينـــده
 قابـل  اشـتباهات  مـواردى  در اش، اجتمـاعى  و اسالمى هاى برداشت
 ايـن  به دكتر آثار خواندن با ابطهر در است الزم و داشت اى مالحظه
 .شود توجه نكات
  
 بود؟ چه اسالمى انقالب در شريعتى على دكتر نقش 

 انقـالب  و اسالمى جو در مؤثرى هيجان حساس، سال چند طول در دكتر
 پرشور و خوانده درس جوان نيروهاى جذب در و آورد، وجود به اسالمى

 زيادى هاى دل و داشت اى سازنده نقش اصيل اسالم سوى به پراحساس و
 ايـن  قـدردان  بايـد  جامعـه  و انقالب اين. كرد همراه اسالمى انقالب با را

 .باشد مؤثر نقش
  
 خلـق  مجاهـدين  نظـر  زمـان  آن در كه بفرماييد سؤال، آخرين عنوان به 

 بود؟ چه شريعتى دكتر درباره
 كـار  از و نـد آمد مـى  مكرر داشتند ارتباط مجاهدين با كه هايى جوان ها موقع آن

 جريـانى  اين كه گفتند مى و كردند مى انتقاد شريعتى دكتر افكار و ارشاد حسينيه
 بـه  هـا  جـوان  گـرايش  از تا اند آورده وجود به اسالمى انقالب مخالفين كه است

 كننـد  جلوگيرى ـ بود خلق فدائيان و مجاهدين تز كه ـ مسلحانه قيام و انقالب
 آن و دكتـر  كار به نسبت نظراتشان برطبق و ولشاناص نظر از بنابراين،. بكاهند و

 تلقـى  انحرافـى  حركـت  نـوع  يـك  را دكتـر  آنهـا . داشتند مخالف نظر ها برنامه
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 آمدنـد،  مـى  مـا  پيش كه آنها از هايى جوان كه بود مقدار آن اين. كردند مى
 . كردند مى اظهار

 





 و استعدادها از شريعتى دكتر
 ماست زمان برجسته هاى قريحه





 بينيد؟ مى چگونه اسالمى تفكر موج برپايى در را شريعتى شهيد نقش 
 از دكتـر . ماسـت  زمان برجسته هاى قريحه و استعدادها از  شريعتى دكتر مرحوم

 جسـتجوگرى  كـه  بود ناآرام تيزبين،و باهوش، قريحه خوش انسان يك من ديد
 خيلـى  كـه  ش،تال اين در و بداند و بفهمد را چيزى هر خواسته و كرده آغاز را

 داشـت،  ادامـه  اش زنـدگى  روزهـاى  آخـرين  تـا  و شد آغاز اش زندگى در زود
 اسـتعداد  آن از اسـتفاده  با پويش، اين نتايج. داد انجام را فراز و پرنشيب پويشى

 روحيـه  همان. است پرطنين بسيار آثارى و سخنرانيها و كتابها سرشار، قريحه و
 بـود  حـركتش  در كـه  اى صميمانه جستجوگرى و دكتر انديشه تحرك و پويايى

 .داد مى خاصى جاذبه آثارش و كار به
 كـه  مطلبـى  ده يـا  مطلب، دو يا يك خاطر به را دكتر كه كسانى معتقدم من

 باشـند  داشـته  توجـه  بايد دهند، مى قرار خودشان نقد مورد است، انتقاد خور در
 چـه  مطلب نفال درباره كه گفت شود نمى دكتر مثل پويا انسان يك مورد در كه

 نظـرى  چـه  مطلب فالن پيرامون 40 سال در دكتر گفت بايد. است داشته نظرى
 يـا  و 51 54 سـال  در داشـته؛  نظرى چه 56 سال در يا 45 يا 42 سال در داشته؛
 ايـن  مكرر ما را اين و واقعاً. بود طور اين دكتر وضع. داشته نظر چه 56 درسال
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 هـم  االن كـه  اش زنـده  نمونه كي من. بوديم كرده آزمايش مواردى در را
 گويـد،  مى كتاب آن در دكتر خود. است دكتر يادآوران و ياد كتاب هست
 در عرفـات  صحراى در عاشورا زيارت يا وارث زيارت خواندن به نسبت

 متفـاوت  كـامالً  انديشـه  دو و برداشت دو رفته حج به كه متوالى سال دو
 كـه  اينجـا  كـه  انديشـيدم  مـى  خود با پيش سال گويد، مى. است كرده پيدا

 هـا  اين خورد، مى چشم به جا همه در مسلمين عظيم موج و است عرفات
 همـان  چـرا  هـا  ايـن  خوانند؟ مى عاشورا زيارت و وارث زيارت مثالً چرا

 شـدم  متوجه رفتم كه امسال گويد، مى بعد خوانند؟ نمى را همگانى دعاى
 بـدون  و امـام  ديـا  بـدون  و امامـت  بدون عرفات، پرشكوه مراسم اين كه

 جسـم  اسـت،  نهفتـه  حسـين  ياد در كه انقالب روح بدون و امامت روح
 جـا  همـين  و بـود  حسين ياد به بايد جا همين اين، بنابر. است روحى بى
 اسـت  اين دهنده نشان اين. خواند را عاشورا زيارت يا وارث زيارت بايد
 با من كه آنجا تا و داشته، اسالم از پويا برداشتى و انديشه چطور دكتر كه

 و بخـوانم  را هـايش  نوشته همه نكردم فرصت چون داشتم آشنايى آثارش
 حركـت  ايـن  كـلِ  در دكتـر . باشـم  داشـته  گفتگـو  و بحث ايشان خود با

 مـردم  همـه . بـود  پيشرفت به رو اسالمى تر اصيل انديشه سوى به همواره
 و هـا  گفته كه عظيمى موج دارند توجه ما، هاى تحصيلكرده بخصوص ما،

 و تحصـيلكرده  نسل در شريعتى على دكتر مرحوم طنين خوش هاى نوشته
 در انقـالب  اوج سـالهاى  در اسـالم  بـه  نسبت گريزپا افراد از بسيارى در

 اميـدوارم . بـود  مـؤثرى  عامـل  ما حركت و رشد در كرد، ايجاد ما جامعه
 !فرمايد عنايت خير پاداش خدمت اين به را او خداوند
 آقـاى  مرحـوم  عكـس  بـه  دكتـر  كـنم  تأكيد كه دانم مى الزم حال عين در
 طلبگـى  تحصيالت ابتدا مطهرى آقاى مرحوم يعنى بود؛ كرده حركت مطهرى
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 رفتـه  ديگـر  مطالعـات  سمت به بعد و بودند كرده آغاز را اسالمى مفصل
 ايـران  در هـم  ايشان ابتدا كه است درست شريعتى، دكتر مرحوم و بودند،

 گسـترده  سـطح  آن در آشنايى اين اما بودند، هشد آشنا طلبگى مطالعات با
 هـاى  انديشـه  دسـتاوردهاى  بـا  بيشـتر  ايشـان  گفت توان مى. نبود طلبگى

 كرده حركت اسالم شناخت سمت به اينجا از و بودند شده آشنا گوناگون
 حركـت  مـا  جامعـه  در هـم  با ديگرى متمادى سالهاى دو اين اگر. بودند
 بيشترى انسجام و هماهنگى و وحدت دهدهن نشان روز به روز كردند، مى
 .رفت مى خوبى به اميدى چنين. بودند اسالم شناخت در

  
 را» طنـين  خوش «زيباى عبارت شما دكتر آثار، در ويژگى يك عنوان به 
 تركيب اين بردن كار به از را معنايى چه بفرماييد است ممكن. برديد كار به

 كنيد؟ مى دنبال
 دكتـر  اينكـه  بـه  شـد  مى مربوط زيادى مقدار ىطنين خوش اين من نظر به

 فكـرى  بحـران  دچـار  وقتى ما كرده تحصيل جوانهاى كه را اى دوره همان
 سـخن  جـا  هـر  بنـابراين، . بـود  گذرانـده  خـودش  گذراننـد،  مى شوند مى
 نوشـت  مـى  جـا  هـر  و گفـت  مـى  سـخن  ها آن احساس همان با گفت مى

 البتـه، . كرد مى منعكس را نياز همان و احساس همان عباراتش و كلماتش
 اى شـيوه  بـا  هـا  جملـه  و ها كلمه انتخاب نظر از را نظراتش اين، بر عالوه
 دكتـر  مرحـوم  هنـر  ايـن  در جنبه دو بنابراين،. كرد مى منعكس زيبا بسيار

 و هـا  كلمـه  و هـا  جملـه  انتخـاب  حسن يكى: خورد مى چشم به شريعتى
 كـه  افـرادى  بـا  تركمش نياز و مشترك احساس داشتن ديگرى و تعبيرها،
 ايـن . بودنـد  سـخنرانيهايش  شـنونده  و ها نوشته و آثار اول درجه خواننده

 .مربوطند هم به سخت مشترك، نياز و احساس يعنى دو،
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 بينيد؟ مى هم محتوا در آيا را ارائه در زيبايى اين  
 يافتـه،  شـكل  فكـرى  نظام يك معناى به يكى: دهد مى معنى دو اينجا محتوا
 ايـن  از آنچه اينكه يكى و جامع، تحقيق يك حد در اسالمى، تندمس و متقن

 شـكل  اسـت  دلپـذير  و زيبـا  كه ذهنيات از فرمى با آيد مى دست به تحقيق
 در. داشـت  وجـود  دكتـر  آثار در قطعاً دومى اين. شود مى عرضه و گيرد مى
 بـه  تكـاپوى  در سـخت  اش زندگى سال آخرين تا دكتر من نظر به اولى آن
 آن بـه  را تحقيـق  ايـن  بتوانـد  كه آن از قبل ولى بود، تحقيق آن نرساند ثمر

 ايـن  ـ دكتر كه كنم مى فكر. گفت بدرود را زندگى برساند يافته قوام مرحله
 از پـس  كـه  عمـرش  آخر روز چند همان در ـ كنند مى نقل برادران كه طور
 را آنچـه  و بنشـينم  خـواهم  مـى  بـود  گفتـه  گذرانـد،  اروپا در ايران از رفتن
 چـه . كـنم  بـازبينى  ديگـر  بار ام گفته را آنچه و بنويسم باز ديگر بار ام نوشته
 تحقيـق  شـكل  آن به بازبينى و بازنويسى اين در كه بوده انديشه اين در بسا

 اسـالمى  يافتـه  قـوام  انديشـه  يك مراحل به را آنها يعنى. كند عمل و برسد
 تـازه  پختگيهاى كند؛ برطرف را گذشته خاميهاى آن ديگر، تعبير به. برساند

 .بدهد آهنگى و شكل آنها به و كند آن جانشين را
  
 است؟ بوده چگونه حوزه در طلبه برادران بين در شريعتى تفكر تأثير 

 مرحـوم  سـخنرانيهاى  و هـا  نوشـته  بـه  طالب از بسيارى. است اى گسترده تأثير
 از اى عـده  نثـر  روى او نثر حتى. خواندند مى را آنها و بودند شريعتى على دكتر

 سـه  دكتـر  آثـار  روحانيت در كه دانيد مى البته. بود گذاشته اثر جوان نويسندگان
 دكتـر  آثار به بدبينى با ضعفها و خاميها همان دليل به عده يك: دارد بازتاب نوع
 فكـر  بـه  او تفكـر  طـرز  و شـود  خوانـده  او آثار كه اين از طبعاً و كردند مى نگاه

 سـخت  كـه  آنهـايى  دسـته  يك. بودند بيمناك دهدب شكل جوان نسل يا طالب
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 كم جوان طالب در اين كه بودند، كرده مطلق را او و بودند دكتر شيفته
 و پـويش  يـك  شـكل  در را دكتـر  كـه  آنهـايى  دسته يك و. بود بيش و

 ديدنـد؛  مـى  رشـدياب  جستجوگرى و كنجكاوى يك حال در و حركت
 او تفكر طرز و دكتر آثار نقصهاى و خاميها و ضعفها صادقانه هم معينى

 و زيبــا و ســازنده و مثبـت  بســيار هـاى  جنبــه هـم  و شــمردند برمـى  را
 سـوم  گـروه  ايـن  بـه  سـخت  من بخواهيد را حقيقتش و را اش پرجاذبه
 .هستم معتقد

  

 همان حوزه، در شريعتى تفكر ورود از كه اول دسته با سوم گروه تفاوت 
 يست؟چ بودند، بيمناك گفتيد، خودتان كه گونه

 

 اسـت  ايـن  واقعيـتش . است مختلف هاى جنبه از يعنى است؛ زياد خوب،
 شناسـم  مى را متعهدى متدين مخلص خالص عناصر اول قشر ميان در كه
 هنوز دكتر تفكر كه كردند مى فكر يعنى. كردند مى را كار اين دلسوزانه كه
 همـين  بـا  بودنـد  نگـران  و نشـده  پـاك  غربى علمى تفكر رسوبات آن از

 روز، همـان  بلكـه  فـردا،  بايـد  كـه  را طلبـه  يـك  ذهنيت و بيايد باترسو
 آنهـا  ميـان  در جـداً . كنـد  دار خدشـه  باشد خالص اسالم به كننده دعوت
 نشـان  را حساسـيت  ايـن  صـميمانه  و مخلصـانه  كـه  شناسم مى را كسانى

 هسـتند  بلـوغ  داراى كـه  آنهـايى  را دكتر آثار گفتند مى بنابراين،. دادند مى
. نخواننـد  نيسـتند  بلـوغ  داراى كه ها آن اما كنند؛ استفاده آنها از و بخوانند
 سـه  اين از كدام هيچ حال، هر به. نبودند حد اين در كه بودند هم كسانى
 گـروه  هـر  در. هسـتند  عرض هم گروه يك گفت شود نمى را اصلى گروه

 .هست مختلفى سطحهاى
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 ،طـرد  را او و بيدنـد كو مـى  شديداً را شريعتى كه روحانيانى برابر در ما 
 همكـارى  دكتـر  بـا  كـه  مطهـرى  شهيد چون بينيم مى روحانيانى كردند، مى

 بـه  ارشـاد  حسـينيه  در را آن نمـود  يك كه داشتند، اى صميمانه و گسترده
 كنيد؟ مى توجيه چگونه را برخورد نوع در تفاوت اين. بوديم شاهد خوبى

 و اشـخاص  رشـد  هاى شيوه اختالف ديد، اختالف زيادى مقدار مجموعاً
. اسـت  بـوده  مـؤثر  او بـا  روحانيان برخورد طرز در دكتر با آشنايى ميزان
 قبـل  بستند؛ را ارشاد حسينيه كه 54 يا 53 سال رمضان ماه در آيد مى يادم
 همـان  در او، دسـتگيرى  و دكتـر  سخنرانيهاى تعطيلى و حسينيه بستن از

 و اسـت  طلبگـى  هحجـر  صورت به حسينيه از باالتر قدرى كه اى باالخانه
 زيادى مقدار. رفته آنجا به. بوديم گذاشته قرار كرد مى زندگى آن در دكتر

 مـن  گويد، مى صميمانه دكتر كه ديدم مى من ديدار آن در. كرديم صحبت
! هسـت  نيست؛ لغزش و اشتباه نيست؛ نقص هايم انديشه در كه گويم نمى
 چـه  آن و ودشـ  برطـرف  نقصها تا كنيد نمى همكارى و كمك شماها چرا

 ايـن  در كار اشكال خوب،: گفتم شود؟ عرضه تر كامل و تر خالص هست
 شـروع  بايـد  ما بعد شود، مى منتشر و كنيد مى سخنرانى يك شما كه است
 انتشـار  از قبـل  خـوب، : گفـت  ايشـان . كـردن  بحـث  لغزشـها  روى كنيم

 .باشيم داشته را نظر تبادل اين شود مى هم سخنرانى
 سـخنرانى  يك كه اين از قبل گويد مى عالقه با قدر ينا فرد يك وقتى خوب،

 كنـيم،  نظـر  تبـادل  دارنـد  انتقـاد  كـه  برادرانى و دوستان با توانيم مى شود منتشر
 يـك  اسـت؛  پـويش  يـك  دكتر پس كه باشد اين ماها برداشت كه است طبيعى

 بسـا  چـه  نداشتند دكتر با را برخورد نوع اين كسانى اگر حال. است جستجوگر
 آن بـا  متناسـب  و آيـد  وجـود  بـه  ديگرى توجيهات ذهنشان در كه بود ممكن

 مرضـى  و غرضى كه گوييم مى آنهايى به راجع را اين البته .بدهند نظر توجيهات
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 برخـورد  اصـوالً  دكتـر  با برخوردشان كه كسانى هستند و بودند. نداشتند
 .ندارم حرفى هيچ دسته اين با اساساً من و نبود، سالمى

  
 ،و داشته ادامه نيز انقالب از پس جريان اين دانيد، مى كه طور همان البته 
 مطلـق  را شـريعتى  تفكـر  كـه  آمده وجود به نيز ديگرى جريان آن برابر در
 چيست؟ كلى طور به جريان دو اين به راجع نظرتان. پندارد مى
 است اى جامعه اسالمى جامعه كه معتقدم و دانم مى انحرافى را دو هر من
 باعـث  ايـن  و دهـد  مـى  ميـدان  هـا  انديشـه  سازنده و سالم برخورد به كه

 در ديـديم  جـا  يـك  اگـر  البته،. شود مى جستجوها و پويشها اين بارورى
 ذهنيـت  اسـت  ممكـن  كـه  هست قدر آن اسالم از بيگانه رسوبات پويشى
 آنجـا  در كـه  نـدارد  اشـكالى  بكند، ناخالص مدتها براى را ما جوان نسل

 يعنـى . پسـندند  نمى ها خيلى هم را صراحت اين هك حيف بگوييم؛ صريح
 گيرند مى سخت قدر آن پوينده، يك پويش، يك فكر، يك هواداران گاهى

 بسـته  راه ايـن  وقتـى  نتيجه در. بندند مى او بر راهم سالم نقد راه حتى كه
 بايـد . آيد مى وجود به آسيب پر تنشهاى و شديد حركتهاى سو آن از شد

 روز عقايـد  و آرا برخورد سازنده و سالم كيفيت نما جامعه در كنيم سعى
 .بشود بهتر روز به

  
 خوانندگان براى شريعتى شهيد با را خاطراتتان بهترين از يكى خاتمه در 
 .كنيد بيان ما

 دخالـت  از دور توانسـتيم  مـى  و داشـتيم  هـم  بـا  تنهـا  گفـتم  كـه  ديدارى آن شايد
 هـاى  خـاطره  از يكـى  بشـنويم،  و وييمبگ ريا بى و باز را سخنانمان ديگر همنشينان
 بـا  مـن  نزديـك  آشـنايى  چـون . بود شريعتى دكتر با من مدت كوتاه آشنايى خوب
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 بيشـتر  سـال  هفـت  ــ  شـش  حدود يعنى. شد مى شروع 49 سال از دكتر
 مطهـرى  آقـاى  بـا  آشنايى با مقايسه در اين و نداشتم او با نزديك آشنايى
 همـان  بـه  مربـوط  هـايم  خاطره ترينبه از يكى حال، هر به. بود كم بسيار
 . است روز

 آمـده  در زنـدان  از تـازه  دكتر كه روزهايى. دارم هم ديگر خاطره يك
. بودنـد  هـم  ديگـر  دوستان از نفر دو يكى. بوديم رفته ايشان ديدن به بود
 بـا  را سيگارش و كشد مى سيگار گذشته از بيش خيلى دكتر ديدم آنجا در

 سيگار گذشته از بيش خيلى دكتر، گفتم،. دكر مى روشن قبلى سيگار آتش
 بلـه، : گفـت  دوسـتانمان  از يكـى ! دارد خطـر  ات سـالمتى  براى كشى؛ مى

 دكتـر  به ما كه گفت مى بود ارشاد حسينيه مؤسسين از كه همايون مرحوم
 نصـفش  ما سفارش اين از دكتر. كنار بگذار را كبريت و سيگار اين گفتيم

 !كنار گذاشت را كبريت و كرد قبول را
 كنـد  عنايـت  توفيق ما نوجوان و جوان نسل به متعال خداى اميدوارم

 از و باشـند  ايثارى پر مخلص و خالص پويندگان و جويندگان بتوانند كه
 منـديهاى  بهـره  گذاشتند يادگار به خود از ديگر هاى چهره و دو اين آنچه

 و نپوينـدگا  و متفكـران  نسـلمان  هر در ما و باشند داشته صحيح سازنده
 .كنند كمك انقالب فرهنگى غناى به كه باشيم داشته نويسندگانى
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